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B E R I G T

V A N D E

U I T G E V E R S.

jL^aardien de. grondwettige herstel-
ling in ons lieve Faderland te regt een Na^
tionaal Belang kan genoemd worden , zou het »

ter aanpryzing van zulk een Patriottisch Ontwerp ,

om zulks meer gewigt en crediet by te zetten ^alzins

voegzaam geweest , zyn , dat men aan het hoofd

van dit Tweede Deel eene Aanfpraak aan Neer-
lands Volk uit den mond van verfcheide Regen^
ten der onderfcheidene Provinciën had gevonden ^

wier regtfchapene vryheids-min en yver voor de^

ze heilzame hervorming de goedkeuring en den
eerbied van alle Braaven verdienen* Dan , ter-

wyl dit Deel niet meer dan twee Provinciën bs'

helst , heeft men best geoordeeld^ deze Aanfpraak
tot het volgend Stuk te befpaaren , welk de overige

Provinciën zal bevatten , en , zoo wy hoopen , nog
in dit Jaar het licht zal zien. Schoon nu dit twee*
de Deel alleenlyk handelt over de Confiitutie van
Gelderland en Holland^ zal men daarin echter

^

hyzonderlyk in de Vlle en VII l<^ §. van Gelder '^

land^ mitsgaders in de VII, VII 1, IX, X, XI,
XII en XlIIe §. van Holland^ algemeene grond*
heginfelen aantreffen , die den waaren jlaat
des gefchils daar pellen ; en alle die drogrcde*

tien vergruizc^n y welke men tegen da grond*
* 2 WET'
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aan te voeren gewoon is ^ en die dus eene eigen-

aartige hepaaiing aan de hand geven , tot hoe

verre d<j vorderingeii des Volks zig kunnen en
mogen ultftrekken.

Hoe V ook zy ; het geeft een gunflig ver-

moeden van ons groot Ontwerpt en jirekt het

zelfs tevens tot geene geringe eer , dat een

zoo aanzïenly'k aantal van byzondere Perfoonen

niet alleen van de grootfle verdienften , maar
ook van de beste en kundigfie Regenten het-

zelve met hunne goedkeuring vereertn , erken-

nende de grondjlagen ^ daarin vervat^ als waar*
lyk Conjïiiutionetl , met onze tegenwoordige ty*

den overeenkoniftig -, en juist gefchikt^ om eene

deerjyk gefolterde Republiek uit haren ramp
zaligen fiaat op te beuren , te verheffen en te

voltooien. Ja^ wy fchroomen geenszins^ by deze

gelegenheid openlyk te erkennen^ dat die gedaan-

te , in welke dit werk te voorfchyn treedt ^ —
eene gedaante , zoo wy hoepen^ die zal kunnefi

frekken , om waarlyk eenen goeden indruk te

maaken op het hart en de cordaate poogingen

der Nederlanderen — haar beftaan grootendeels

verfchuldigd is aan menigvuldige toelichtingen y

welke ons zoo veele waardige Mannen ^ zoo hei-

melyk als openbaar , hebhen medegedeeld , en

waarvoor wy Hun thands op het welmeenendst

dank zeggen.

Het i.^ daarenboven een vermoeden , welk de

Voorjianders der grondwettige herstel-
ling begunstigt , dat zy even tnin de misbrui'

ken der Aristocratie , en de wanorden eener

Democratifche losbandigheid ^ als de indragten

van het Stadhouderfchap over V hoofd zien.

En het moet ten hunnen aanzien eene groote

vertooningy allergefchiktst^ om hen^ die ter goe*

der

h
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der trouv^ te "Werk gaan^ t^ verlichten; het moet

ten humden aanzien een treffend hezvys opleveren ,

dat zy niets anders^ dan eene anzydige handha-

vening van eens ied-ers regt bedoelen , wanneer

men hen zelfs Stadhoudersgezinde Regenten-̂ te^

gen den dwang van haatelyke Oligarchtfche

Conventiën ziet verdedigen»

Eindelyk is het nog een gun/lig vermoeden voor de

GRONDWETTIG.^ H EPv STE L LiiN G , dat zy geene

andere openbaare vyanden heeft ^ dan de aanhmr
gers dier heilloze cabaal , welke , met vergiii*

zing der JSIationaale Vryheid -— die voedfier-

ling der Deugd -^ het afgryslyk defpotisfnus op den

throon zou willen plaatzen» Doch te . vergeejsch

zal zy hare vergiftige pylm fckerpen.^ Te ver»

geefsch zal zy alle die edele keginfelen' en gevoe-

lens^ welke de regtfchapen Batavier eerbiedigt —
heginfelen , die eene grootmoedige ^atle , welke

hare waarde gevoelt , van. alk onderdrukte Vol'

ken onderfcheiden —^ in 'e^efHr befpotlyk daglicht

/lellen. Te vergeefsch zal zy-y VJid^r^kM^loQ.ze

viom kwanswyze , van met eenen grooten ophef

onderfcheid te maaken tusfchen de Souverainiteic

des Volks en de Souverainiteic der Staaren — eer.e

onderfcheidingy zoo dwaas ^ als hinderachtfg^-^^

die tweedragt tusfchen Volk ^en Regenten aa^TVUu^

ren^ welke helaas ! niet d,dnt§^, veel nadeels heelt

gebrouwd,^ en alleen, '^oor Mühfdienftig is , die

door zoodanige verdeeldheden zelven zouden willen

heerfchen. Neen ! Zy zullen bukken. Hunne aan^

flagen zyn ontdekt : hunne verrichtingen worden

befpied. — Fan dag tot dag vermeerdert htt

agtbaar getal dier braave Regenten^ die zelve

eenen regelmatlgen Volks - invloed ^ zoo als thands

overal gevorderd wordt, begeeren. Deze zien,

dat alle de grootelyks opgegeven tegenwerpin-

gen niets meerder , dan valfche en laiiterlyke

*
3 aan-
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^antygingen zyn ; — aantygingen , die juist de^

zelfde' nadeelen^ dezelfde gevaaren onder(lellen^

v^eiken het Volk zelf poogt te voorkomen^ te ver^

hinderen ofte vernietigen; — valfche aantygingen
in één 'Woord van zoodanige heilloze gevolgen^ als

'waarvan het Volk zelf een afjchrik voedt. Deze
weten ^ dat de Somerainiteit der Staaten^ alsRe^
prafentanten der Natie ^ nimmer gegrond^ nim-
mer beftendig zyn kan^ dan door eene daadelyke

betrekking en verhindtenis met het Volk, Gelukkig
wy , zoo zvy iet zullen toebrengen , om deze gevoe-

lens te verjierken l Genoeg zal het ons wezen , in*

dien zvy deze overtuigi^ig fleeds zullen hebhen doan

zegevieren^ dat geenszins eene omkeering ^ maar
eene grondwettige herstelling , de
waare bedoeling is , ten einde daardoor de Repii^

bliek die eenjiemniigheid ^ die werkzaamheid^ en
dat geducht vermogen te doen verkrygen , die aU
leen en haren val behoeden , en haren luister en
haren welvaart^ zoo binnen als buiten V Landsy
kunnen be'óeilis.en en vermeerderen.

P. S. Zy, die ons met eenige Ophelderingen gelieven

te vereeren , worden verzogt , ciezelven ten

fpoedigflen aan ons te doen toekomen onder
het Adres van den Uitgeever deezes Werks. .
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VERDERE ONTVOUWING VAN DEN T15GEN-

WOORDIGEN STAAT DER ZAAKLEN

IN DE REPUBLIEK.

EERSTE HOOFDSTUK.

VERKLAARING VAN BK CONSTITU-
TIE VAN GELDERLAND;- VAN DEN
TEGENVVOORDIGEN STAAT DER.

REGEERING VAN DIE PRO VINCIE,

—

EN VAN DE CONSTITUTIONEELE
VERANDERINGEN, WELKE IN DE-
ZELVE BEHOOREN GEMAAKT TE
WORDEN.

). VKRKLAARING VAN DE S T A AT S- RE G S E-

RING VAN GELDERLAND,

Js 'er één Lid van het Bondgenoodfchap der zeven
vereenigde Provinciën , welk eene herflelling zyiier

oirfpronglyke Regeerings - forra noodig heeft ; is 'er

één Lid , welk deze roemryke herftelling met een,

volkomen grond kan vorderen , en zyne wcttigs

regten in dit opzigt waarlyk kan doen gelden

,

het is ongetwyfeld Gelderland. Eene enkele

befchouwing van de Conflitutie toont genoegzaam,
dat 'er bykans geene Provincie is , welker inrichtin-

gen zoo voordeelig zyn voor de vryheid des ge-

heelen volks ; en echter , wanneer wy den tegen-

woordigen (laat der zaken gadedaan , is 'er geene

,

Waarin het monarchaale , of liever het desporieke jak
van aristocratifche overheerfchers zich drukkender,
en tevens hoouender , doet gevoelen, Vruclue-

Ht Dü£L. A loos
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loos itiogelyk zal men eenig fchiidery zoeken , d'at

beter gelchikt zy , om het opmerkend oog te doen^

zien , tot welk eene diepte van bederf en verbaste-

jrag de (laatzucht van één enkel mensch, en de ge-

r/eldenaryen zyner llaaflche afhangelingen eene Natie
verlaagen kunnen , die voormaals de naaryverigfte

•was op hare regten en vryheid. Zulk een deeriyk

verval des volks , zulk eene fchreeuwende vi^anorde

bewyst ten minden, hoe weinig grond het gevoelen
liceft van hun, die ons' gaarne zouden diets maaken^
dat de Stadhouders eene foort van Gemeensmannea
waren, aangefteld om des Volks belangen te beharti-

gen; en met hoe veel meer regt men hun die benaa*-

ming zou kunnen toecigenen, welke de oude Repu-
blieken van Griekenland aan zoodanige Burgers ga-

ven , die zich te veel magt in de lieden aanmatigden,

Wy hebben reeds gezien , hoe min kiesch de Stad»

houders twee herhaalde reizen geweest zyn, om in

Gelderland een zoo genaamd Regeerings- Reglement
in te voeren. Wy hebben by die gelegenheid aan-
getoond, hoe zeer dit Reglement , zoo wel om de
listige, geweldige en volllrekt onbillyke wyze , waar-
op het is ingedrongen, als om de drukkende en al-

zins ongerymde artikelen , daarin vervat , regtÜreeks

sanloopt tegen onze aloude Republikainfche, ja zelfs

tegen alle regelmatige Regeering , welken naam zy
Gok moge dragen. Thands zullen wy de tocpasfing

maaken van die algemeene aanmerkingen , en aantoonen ,

welke nadeehge gevolgen dit gewaande Reglement
heeft voortgebragt.

Al aanitonds doet zieh in Gelderland iets op , welk
hetzelve van alle andere Provinciën onderfcheidt, na-

melyk de wyze, op welke het opperfte bevi^ind in de
Staats -vergaderingen is ingevoerd. Het is 'er zeer

verre af , dat de Quanieren , uit welken eigenlylï

iieze Provincie beflaat, altoos een en hetzelfde iig-

chaam hebben uitgemaakt. Derzelver vereeniging is

niet zoo zeer gegrond op de toetrede tot de over-

heerfching van een en denzelfden vorst , waarin het

eene quartier het ander volgde, als wel op de we-

Q'y I, Dfeli biadz» 211 en 223. énz.
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öerzydfche verbindtenisfen , die zy maakten tot hand-»

having hunner regten en vryheden — vryheden, welke
zeer veel overeenkomst hadden met eene Republikain-

fcüQ Reiieering — tegen de onderdrukkingen , tegen

de onbillyke eifchen der Vorften ; gelyk de jaareit

I418, 1436, 1441, 1471 en 1499 dergelyke aanmerk*
lyke verbindtenisfen opleveren. Het is niet dan iii

vervolg van ryd, toen de groote Staats -omwentehng
plaats greep , dat de Quartieren , dia te voren vief

in getal waren , tot op drie zyn verminderd. (Dat van
Roermondc namelyk is geheel verdeeld , zynde voor een
gedeelte onder eene vreer.r'e mogendheid , en voor h.t
overige onder het gebied der Generaliteit gebragt ge-

Worden). — Men heeft in Gelderland niet alleen eens
algemeene vergadering, die de geheelc Provincie ver-

tegenwoordigt; maar ieder der drie Quartieren, reeds

te voren een atzonderlyken Haat hebbende uitgemaakt,
heeft zyne gewoonte behouden , om afzonderlyké
vergaderingen te houden, welke men Quartiers'Da^
gen noemt. In dezen wordt het huislioudelyke zoo
wel, als de gemeene lasten van het Quartier, onaf-
hanglyk van het Hof Provinciaal , ja zelfs van de
algemeene Staatsvergadering, onderzogt en geregeld.

Dus zendt het Quartier van Nymegen^ op deze wyze
vergaderd zynde , zes afgevaardigden ter Provinciaale
vergadering, drie uit de Edelen, en drie uit de Steden,
Op gelyke wyze hebben de Ridders in de vergadering
van het Quartier van Zutphen de meerderheid, wan-
neer dezelven eenftemmig zyn, en wanneer zich ééne
der vyf ftem hebbende Steden by hen voegt. Daar
tegen is de meerderlieid by de Steden , wanneer zy
eenftemmig zyn, en zich by dezelven één of twee
Ridders voegen; Zelfs heeft de Stad Zutphen nog dit

byzonder voorregt behouden, dat zy alleen 5 zoodra
zy zich by de meerderheid der Ridders voegt ^ de be-
flisfing , en zoo ook met ééne der vier andere Steden
van haar Quartier de meerderheid heeft. De Ridders
hebben eene gelyke ftern met de vyf Steden , en Zut-
phen alleen geldt zoo veel, als de vier andere Steden.
Om eene wettige meerderheid van ftemm.en te hebben

,

moet of de geheele Ridderfchap ééne der vyf Ste^
den, of de meerderheid der Ridders Zutphen alleen-,

of de vyf Steden één of twee Leden der Ridderfchap ,

A a o£
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of eindelyk de vier kleine Steden de meerderheid der

Ridders met zich voegen.

In de Staatsvergadering beflischt het eenparig ge-

voelen van twee Quartieren , met uitzondering "ech-

ter van alle die punten , waarin eene algemeene eens-

gezindheid vereischt wordt, zoo als by het vergun-

nen van nieuwe voorregten , het heffen van nieuwe
belastingen , in één woord by alle gelegenheden

,

waarin men van de vastgeftclde orde moet afwyken

,

't geen men doorgaans zaken van bezwaar noemt.
Zoo ook , wanneer de Provincie in het geval komt

van bezwaard te worden , wordt ter Staatsvergade-

ring niet meer bepaald , dan het aandeel , welk ieder

Quartier daarin zal dragen , terwyl de byzondere wy-
ze, waarop de lasten zullen geheven worden , aan

ieders befchikking wordt overgelaten. In dit opzigt

maaken de drie Quartieren veeleer drie afzonderlyke

Provinciën uit, dan één en denzelfden ftaat. Einde-

Jyk , wanneer 'er verfchillen mogten ontdaan over

het vorderen van eenftemmigheid, wordt de vereffe-

ning of beflisfching hiervan aan den Erflladhouder

in der tyd overgelaten.

Dezen nu zyn de vastgeftelde inrichtingen. Welke
list heeft men niet van tyd tot tyd gebruikt , om
dezelven van alle kracht te berooven , ja geheel te

vernietigen ?

II. Schets der misbruiken in de
STAATS-VER GADE RING.

Is het niet een wezenlyk beginfel eener Republi-

kainiche Regeering, een beginfel , welk van zelf phars

greep , zoo rasch het monarchaale juk werd afge-

worpen, dat de Leden der wetgevende magt, of door

dat gedeelte der Natie , of door die Regeerings- Col-

legiën, welken zy vertegenwoordigen, worden aange-

fteld? In Gelderland echter is alles, en dus ook dit

beginfel , zoo fterk naar eene eenhoofdige Regeerings*

form gefchikt geworden , dat 'er niet één afgevaar-

digde , of ter Provinciaale Staatsvergadering , of in die

der Algemeene Staaten kan verfchynen , zonder dat

hy op de eene of andere wyze zyne benoeming aan

den Stadhouder is verfchuldigd. Hec is derhalven

de
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dc vStadhouder, welken deze Regenten vertegenwoor-
digen, daar zy geheel en al van Iiem afhangen; het

is de Stadhouder, wiens belangen zy bovenal behar-

tigen 5 wiens ontwerpen zy onderlleunen , en naar

wiens goedvinden zy zich moeten fchikken. Dit is

een natuiirlyk gevolg van hunne verkiezing ; doch
waarin verichilt dan zulk eene regeering van eene

waare monarchie? Louter in den naam.
In Gelderland moet de hoogde regeering gelyke-

]yk verdeeld worden tusfchen de Edelen, als de aan-

zienlykile ingelanden van het platte land, en de Re-
genten der Steden, als vertegenwoordigers van der-

zt^lver burgeren en ingezetenen. Deze verdeeling,

reeds {.'unllig voor de Edelen, en door de conftitutie

bevestigd , zou men met, reden hebben mogen ver-

wachten , dat door hun zoo wel zou geëerbiedigd

zyn , als door de Steden gelchied is. De helft ver-^

kiygende in het opperfte gezag, had zulks hunne re-

delyke eerzucht moeten voldoen, te meer , daar zeer

veelen hunner zoo gemaklyk tot deze waardigheid
kannen geraaken , en daar hun getal oneindig minder
is , dan dat der andere foort van burgeren : maar ueen :

in plaaife hiervan , hebben zy nog daarenboven zich zel-

ven in de (ledelyke regeeringen weten in te dringen , en
de voornaamde ambten en commisfien door des Stad-
houders gunst tot zich getrokken, hoe fraartelyk het
ook zyn moest voor de andere burgeren, wier getal

zoo veel aanzienlyker , en wier aandeel in de alge-

meene lasten zoo veel grooter ware , dat zy van be-
dieningen en waardigheden werden uitgefloten , op
welken zy, met uitfluiting van alle anderen, een on-
betwistbaar regt fcheenen te bezitten. En daar nu
zulk eene geweldige aanmatiging van ftedelyke regee-

ring en commisiien plaats heeft 3 had men dan niet

mogen verwachten, dat de Edelen, — in naarvolging
van de kinderen der eerde familien in Engeland , die

,

zoo rasch zy tot reprsefentanten des volks verkieslyk

zyn , in de bedoelingen der Commom treden —
zich van de fterke verknochtheid aan hunne orde , dat
zy zich van de vooroordeelen hunner geboorte zou-
den ontflagen • en dat zy in tegendeel de denkbeelden
aangenomen, en de belangen zouden behartigd heb-
ben van hun, welken zy vertegenwoordigen? Doch

A 3 is
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is dit he^ geval in Gelderland geweest ? — Men over-
wege flechts , hoe verre hunne aanmatigingen zicii

l^ebben uitgeftrekt ; men befchouwe flechts , "hoe de-
selfde leden op zekere plaatfen de voorregten van
llidders te gelyk met die van Stedelyke Regenten
hebben weten te verkrygen en te behouden. Sommige
Edelen leveren nog tegenv^^oordig , in het Quartier
van Nymegen, een voorbeeld op van dit zonderling
vcrfcbynfel.

Maar dit is nog niet al. De Ridderfchap heefc

vog andere voorzorgen gebruikt , om zich voldrekt
ineester van het bewind te maaken. De bepaalde
grondv/et by de opneming der ftemmen was , gelyk
wy gezien hebben , dat de meerderheid , en dus 'de

fceflisiching , by de Steden zou vallen , wanneer zich
één der Ridders by haar voegde , en zoo ook , in het
omgekeerd geval , by de Ridderfchap , wanneer zy
door ééne der Steden onderfteund werd. Om de
Jcracht dezer grondwet te veriedelen , heeft de Rid-
derfchap van Nymegen onderling vast gefteld , dat
Sille de leden van hun afzonderiyk ligchaam zullen

verpligt zyn, dat advies te volgen, welk door twee
derde gedeelten der ftemmen wordt goedgekeurd^ en
200 doende wordt de invloed der Steden in de S taats-

vergadering geheel verzwakt, ja bykans vernietigd
;

zoo doende weten de Edelen over de belangen van
eene groote meerderheid des volks , door de Steden
alleen vertegenv/oordigd , willekeurig te befchikken.

Voegt men nu by dit alles het zoo min bepaald

vermogen, den onbegrensden invloed vaneenen Stad-

liouder; bezeft men nog daarenboven^ dat de Ede-
len het kanaal der vorftelyke gunilen alleen ten hun-
nen voordeele hebben weten af te leiden, zou men
dan in der daad te veel zeggen , met te beweeren^
dat Gelderland 5 zoo als het thands gefield is , bukt
onder de voHlrekte heerfchappy, of liever , onder de

dwinglandy van eenen monarch , die willekeurig ge-

biedt , en van Jiristocraten , die van zynen wenk
vliegen , otn dezelfde willekeurige overheerfching

in zynen naam te volvoeren , terwyl der Burgeryen
geene fchsduw van invloed in de regeering is over-

gelaten, dan door hunne Stedelyke Reprefentanten,

^ yetlsi zelven reeds \mi overlang geleerd Jiebben ^

deg
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ideu drukkenden fcepter onderdaniglyk te kusfclien?

'Het gaat zelfs zoo verre , dat het eenige , welk nog
•in ilaar zyn zou om de despotieke magt te bepaalen,

geheel van zyne kracht beroofd wordt. Het liberum

^eto^ waarvan men zich in zaken van bezwaar mag
"bedienen , dat eenig wettig middel , om willekeurige

bell uiten te verhinderen , wordt of niet geteld , of
;^ls een punct van verfchil aangemerkt , waarvan de
beflisfching ook al aan den Stadhouder worde
overgelaten.

In dezen flaat van zaken dus worden niet alleen de
Steden ontluisterd " en verlaagd; m aar het ligchaani

eclf der Edelen verliest zyne eigen kracht, en wordr
vernietigd, om dat alles zeer ongevoelig in handen
geraakt van eenige weinige gunrteiingen , die het ver-

trouwen des Stadhouders hebben w^eten te winnen , of
5xich op eenigerhande wyze noodzaaklyk by hem te

-maaken. De fpreekendite bewyzen hier van zoudeu
iigtelyk te vinden wezen.
' Dringende derhalven is de noodzaaklykheid om den
ilroom te ftuiten, die alles tot eene eenhoofdige re-

^geering aanvoert. Het is met deze reeds zoo verre

gekomen, dat Steden, die de vergadering der Staa-

len 3 w^eike de uitoefening der Wetgevende Magt ho^
zit , helpen uitmaaken , in de brieven van befchry-
ving naauwlyks eenig , ten minden een zeer onvolko-
men, berigt ontvangen van het geen 'er zal verhan-
vdeld worden, waarvan het natuurlyk gevolg is, dac
de afgevaardigden derwaarts van hunne respective

Committenten niet dan een onvoUedigen last kunnen
verkrygen , terwyl aan dezelven wederom de dier-

baarfie belangen der Steden ter willekeurige befchik-
-king worden overgelaten , wordende zy doorgaans
met den onbepaaldcn last afgezonden , om pro re non
ld (dit is het gewoone niets beteekenend formulier^
te heipen befluiten. Dus zyn dan de Steden buiten
<ie mogelykheid , om de zaken vooraf te wikken , en
iiare afgevaardigden in de droevige noodzaaklykheid,
om het advies te volgen van die weinigen , door
.wier handen alles gaan moet , van wier befc hikking
alles afhangt, en door welken alle gunden worden
uitgedeeld ; ea zoo doende raoeteu dan de heiligde

A 4 paii^
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panden van vryheid, voorregten , en nationaalen wel-
vriJiitann de byzondere inzichten van twee of drie men-
fcben worden overgelaten.

Te Nymegen, wei is vi^aar , worden de onderwer-
pen , die op den Landdag ter tafel zullen gebragt
worden , vooraf verhandeld ; doch de afgevaardigdea
l^rijgen geenen Iteliigen last wegens het geen zy ver-

richten, of wegens de party, die zy moeten kiezen.

Dus wenden zich dezen altoos naar dien hoek , uit

welken de wind hun gunflig toewaait. Nog erger is

het te Thiel en te Bommel gefield. De afgevaardigden

,

lleedseen onbepaalden last krygende , ftemmen volftrekt

naar hun eigen goeddunken , en behoeven noch reken-

ichnp,noch verantwoording ie geven. Zy volgen flechts

weiktuiglyk de algemeene botfing , welke het den hoof-
den der vergadeiing gelieft, aan allede leden te geven.
Het is bekend, tot welk eene laagte de ftem der

vryheid teZuiphendoor den invloed van fommige Aris-

tocraten gtbragt is, en het is ligtelyk te gisfen, wat
men van de afgevaardigden van zulk eene Stad hebbe
te wachten. JJe vier andere Steden van hetzelfde

Quanier zyr. naauwlyks noemenswaardig. De ftemme
des volks 'kan zich aldaar, zonder een blykbaar ge-

vaar, niet doen hooren. 'T is waar, te Arnhem fpreekt

inen ten minllen over het geen op de Provinciaale

Landdagen moet verhandeld worden ; doch maar zeer

melden worden ook aldaar den afgevaardigden bepaal-

de lastbrieven medegegeven. De vier andere Steden,
Earderwyk , Wageningen , Hattem en Elburg weten
naauwlyks meer, dat zy dit regt bezitten. Men zegt
2elfs,dat *er onder de afgevaardigden niet zelden zoo-
-danigen zich bevinden , die niet eens in Haat zyn , om
het uiterlijk voorkomen in acht te nemen der Souverainè
Volksvertegenwoordiging; ja men verzekert, dat zy,
by het fcheiden der Vergadering , zoo volilrekt onkun-
dig zyn van het geen 'er verhandeld is , fchoon zy
ook zeiven,tot het geen befloten werd, hunne toeftem-

n^ing gaven , dat zy verpligt zyn , alvorens zy naar
hunne Sieden terug keertn, nog een reisje te doen,
cm de godlpri;ken der vtrgadering raad te pleegen ,

en van hun ie vernemen , wat zy aan hunne Com-
Biitteritcu moeten bcrigten. Zoo blind weet men

hen
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feen te houden omtrend de belangen van Staat 1

Het is 'er echter zeer verre af, dat in deze alae-

meene flaaverny, niet hier of daar, in den nadruklyk-

ften zin, Edelenen regtgeaarte Regenten zouden ge-

vonden worden, die, hunne waarde gevoelende, voor

zich zelven durven te denken : maar , kunnen dezen
met ernst hunne item verheffen tot hen, die zich aan

het hoofd der lledelyke deputatien bevinden, en dus
hunne ftem onmidlyk onderdrukken? — Kunnen zy
zich met nadruk doen hooren , zoo lang men over

het geheel genomen geen anderen last heeft , dan om
naar bevinding van zaken C^ro re natd) te handekn;
zoo lang zy zich aan de Stadhouderlyke ongenade
blootftellen, wanneer zy zich maar het minile ver-

zetten tegen het gevoelen van hun , die de onder-

werpen voordragen en ook beflisfchen , terwyl hun
door deze ongenade niets minder bedreigd wordt,
dan voidrekt buiten de aanzienlykde en voordeelige

commisfiën uitgelloten, ja zelfs op eene fchandelyke

vvyze uit de regeering gezet te \vorden , hangende het

in alle de Steden van des Stadhouders welbehagen af,

om de Regenten ,na verloop van e'én,of van drie jaa-

ren, in hunne bedieningen te laten blyven , of anda-
ren in hunne plaatfen te verkiezen.

lil. GESTELDHEID VAN HE T LID DER
EDELEN.

Alle de Edelen van een Quartier worden niet altoos

tot de Ridderfchap toegelaten. Het is nog niet be-
hoorlyk bepaald , hoe veelen zich van dit voorrégt
mogen bedienen. In het algemeen worden zy alleen

erkend, wier familie reeds in de Ridderfchap van een
Quai'tier befchreven is , die eene zekere uitgeltrekt-

heid van land bezitten , en buiten den krygsdienst
zyn. Omtrend de toelating van vreemde Edelen heeft

ieder Quartier zyne onderfcheiden bepaalingen ; in het
algemeen echter moeten zy tot zoodanige Provincie
behooren , in welke de Edelen insgelyks een Lid van
Staat , of, zoo als het genoemd wordt , een flanel in
de Regeering uitmaaken > en den Gelderfchen Edelen
het zelfde regt wordt toegekend. Eerst na de her-
vorming, zyn zy, die eener andere godsdienÜige leetje

A 5 zyn
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5:yii toegedaan , iiirgefloten. Vooiiieen kon niea In

geen Qiiartitir befcbicven worJe.ii , of men moest daa-
delyk in het zelve, en wel op het land, woonen; de
kinderen der Edelen, anders Ridderviatigcn genoemd,
werden niet toegelaten, of zy moesten gehüiiwd zyn,
een afzonderlyk huisgezin of wooning hebben , en iu

geen byzonderen dienst of eed ftaan van een Quartier
of Frovincie. Men begi-ypt dus Hgtelyk, dat de oude
regecringsform in verfcheide opzigten veel regtmatiger^

veel beter was , dan de hedendaagCche. In de eerile

werden vreemde Edelen bczwaarlyk toegelaten. Iii

de laatfte heeft men dit gcmaklyker gemaakt , in de
ondeiÜelling zekerlyk, dat men deze zoo voordeelige

gewasfen niet te veel koude aankweekcn. Dus heeft

dan de gezonde Staatkunde , op orde en biilykheid

gegrond , met dczo. verandering omtrend den Geldec-

Ichen Adel meer verloren, dan gewonnen, uitgenomen
alleen in de vernietiging van de voorregtcn der vier

adelyke Familiën in het Graaffchap Zurphen, name-
iyk van Bronkhorst , 'sHeerenberg , Baar en Wislr^
welke veel grooter waren, dan die der overige Edeka
van dit Quariier. . .

Gelukkig is het, dat de Gclderfche Edelen , zoo

in burgerlyke , als crimineele zaken , aan denzeifdenregr^

bank onderworpen zyn , als de overige Ingezetenen;

en deze inltelling zoüde in der daad zeer voordeehg

2;yn , zoo niet die zelfde Edelen , , die zich de voor-

deeliglte en aanzienlyldle ambten en waardigheden bo-

ven de overige burgers hebben weten te verkrygen,

op gelykc wyze den weg hadden gevonden , om hi de

vierfchaaren door hunne meerderheid de beilisfchende

uitfpraak te geven.

IV. Gesteldhp::id der stemmende
STEDEN, EN D J-. R IM I S B R UIKE N, IN

DEZELVEN IiN GEVOERD.

De drie Gelderfche Quartieren hebben ieder eene

Fioofdftad , die, als zoodanige, verlcheide voorregten

l)0ven de overige Steden bezit, te weten Nymegen,
Zutpjjen cji Arnhem, liet cerfte Quartier behelst Ny-
iuegen, Thiel en Bommel; het tweede, Zurphen,

jboe^burg, Deirtichem, Lochciü en Gj:gI1 j Uct laaifte.,

na-
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panielyk dat van de Veluwe , Arnhem, Harderwyk,
Wageningen, Hattem en Klbur?.

Schoon de Regeeringsform dezer Sreden in onder-

fcheiden tyden eene roerkelyke verandering ondergaan

hebbè, hê't blykt echter niet onduidelyk, dat het volk

aldaar, over het geheel genomen, eenen zeer grooten

invloed gehad heeft. Reeds van de oudde tyden

vindt men Collegien van Gemeensluiden , die door de

Burgers van allerleien rang wierden aangebeld , niet

alleen, om in hunnen naam te waaken voor de hand-

haavening hunner regten en vryheden , maar zelfs,

om in verfcheide gev/igtige zaken der Regeering hun
afzonderlyk advies te geven.

EERSTE QuAR TIER. Nymsgen,

Nymegen, de eerde in rang onder de flemmende
Steden, is te gelyk de oudfre, en tevens de beroemd-
fle Stad der[Republiek , met betrekking tot de vryheid,

die zy oirfpronglyk heeft bezeten. Zy v/as niets

minder , dan eene vrye Ryks-Stad; en, toen Wil-
jem , Rooinsch Koning en Graaf van Holland , haar

afftond aan Otho de Ilde, Graaf van Gelder, gefchied-

de zulks niet 5 dan met behoud van alle hare vrydom-
men , die ook in vervolg van tyd door verfcheide Kei-
zers nog nader werden bevestigd. De Graaven en
Hertogen van Gelder waren geenszins, de Souverainen,
jnaar alleen Schutsheeren (*}. Ingevolge van d;t

grondwettig voorregt , fchreeven de burgers van Ny-
megen in 't jaar 1316 aan Graaf Reinoud dtn Jölqu^

op wien zy ten uiterften misnoegd waren , dien beken-
den brief , waarin zy op eenen meesterlyken toon
verklaarden , dat zy zyne befcherraing niet langer
nodig hadden, en hem van den eed ontOoegen, dien
hy aan her ryk van Nymegen gedaaji had. De Her-
tog Karel van Egmond konde hen niet te onderbren-
gen, dan door eene geweldige overmagt van guarni-
zoen en verfchanfingen ; en , in plaatfe dat dit alles

den moed der Nymegenaren deed zinken , nam de-

'zel-

(*) ZJ^ Smetlus y Chron^k vaji Nimwe^eriy hl, 6i().
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zelve liand over hand toe , zoodnt hy eindelyk in het

jaar 1537 genoodzaakt wierd, het guarnizoen te ver-

jaagen , en de verfchanfingen op te breken.

De oude form van regeering werkte geheel en al

mede, om den Burgeren dezer Stad met een regt Va-
derbndsch helden -vuur te bezielen. De Ingezetenen

hadden door middel hunner Broederfchappen of Gil-

den , zonder welker medewerking niets gewigtigs kon
verricht worden, niet alleen invloed op de regeering;

maar de voornnnniüe burgers, die buiten eenig ambagt
waren , hadden ook nog deel in zeker Collegie , het

Gild van St. Nicolaas genoemd. Dit was eene Ibort

van grooten Raad, en beiiond uit twee honderd Le-
den, die door de andere Gilden werden verkozen, en

uit hun midden agt perfoonen tot Hoofdmannen aan-

frelden. Deze Hoofdmannen hielden de lleutels der

Stad in hunne bewaaring, hadden zitting in den ge-

woonen Stedelyken Raad , en maakten met denzelven

het ligchaam uit der Regeering. Zy deeden eencn

eed , om geene zaak van gewigt te befluiten of uit te

voeren , zonder vooraf gaande kennisgeving aan , en

de uitdruklyke toellemming van de Gilden, welken zy
slsdan deeden vergaderen. De gcw^oone Raad beftond

uit vierentwintig Leden , die niet konden afgezet wor-

den , dan na een voorafgaand pleitgeding en regterlyke

xiitipraak ; by het affterven echter van één der Raadeii

Helden de onderfcheiden Gilden ieder twee perloonen

voor, uit welken de verkiezing aan den Raad ftond.

5, Dus," zegt zeker Geldersch Schryver, ,, berustte

„ de Opperlle Magtmiet by.' den Raad alleen , maar

„ 'by hetgcheele Volk, en was derhalven , zoo na mo-

„ gelyk, overeenkomftig: met' de Vryheid. " (*; De^

onderhnge overeenkomst in de jaaren 3441 en 1471
gefchiedde niet alleen in den naam van Burgemeesie-

ren. Schepenen, Raad, en Hoofdmannen van St. Ni-

colaas Gild , maar zelt's in den naam der Gemeene
Burgeren. De Keizers fchreven hunne brieven zoo wel

aan

(*) Neque enim ah untiquo penes nnum Senatum^ fed

penes populum, ndcoqne juxta Ubertatew ^ imperium fuir,

Smeiii, Oppid. Batav. Cap, l^L p. 70—74. /<///. 102. IK.

117, 118. 6? I lp.
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aan de Burgery , als aan de Regeering. Ieder jnar

werden de wetten nagezien , om te onderzoeken , of

zy in een of ander opzigt dienden veranderd te wor-

den; terwyl men dezelven, om zoo veel te duidelyker

aan te wyzen , dat het niet flechts eigenlyke wetten

voor^ maar vrye befchikkingen van het Volk zelf wa-

ren , met den eenvoudigen naam van evereenkomst of

cverdragt benoemde. Burgerlyke en Criraineele wetten

kwamen voort uit den boezem der Biirgery ; de Graa-

ven en Hertogen hadden 'er niets anders in te zegi^en

,

dan eene Jaarlykfche aanftelling van twee nieuwe Sche-

penen , die wederom uit den Raad werden gekozen

,

en dit regt zelfs werd door Hertog Karel van Gelder

in het Jaar 1498 aan de Stad gelaten.

In 1*579 trad Nymegen tot de Unie van Utrecnr,

en bedong derhalven , zoo wel de handhaavening der

Regten en Vryheden van de Stad, als van hare Inge-

zetenen in 't byzonder. Zoo ook, toen zy door eeneu

heillozen oorlog voor eenigen tyd van de Unie werd
afgefcheiden , kwam zy 'er echter in 't Jaar 1591 by
verdrag weder m; de Overwinnaar Mauvits had geen liet:

minfte'regt , om de oude Conftitutie te vernietigen.

Het was echter op dien tyd, dat het gezag van het

St. Nicolaas Gild zoo wel, als van de andere Broe»

derfchappen en Gilden, werd om verre geworpen. Meii
(telde namelyk een Collegie aan van twee en deni:^

Gemeensmannen, als Vertegenwoordigers van de Bi'r-

gery. De Stadhouder zelf matigde zich het regt aau
om den Raad te veranderen. Den Gemeentsliiideii

\verd de toegang tot denzelven verboden; zy moesten
een afzonderlyk ligchaam uitmaaken , en langzamer-

hand werden zy geheel en al buiten de kennis gello-

ten van alle Burgerlyke en Regeerings- zaken. Reeds
in de Jaaren 1593 ^" i594 ^c>eg Maurits geen acht op
de nominatie der Raaden , die de Gemeensluidcit
gewoon waren te doen. In 1596 liet hy deze nomi-
natie ter verkiezing door den Magiftraat gefchieden,

en zoo doende werd de weg gebaand , om de oude
Vryheid geheel om te keeren. De Raad, zoo wel "als

de Gemeentsluiden, namen eenparig deze gelegenheid
waar, om allen invloed des Volks te vernietigen. Met
den dood van Willem den Ilden maakten zy een oiv-

derling verdrag , dat de NJagillraat by de vacairit;

RaaUi-
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Raads-plaatfen eene benoeming zou voordragen, uiD

welke de aanfleHing cioor de Gemeentskiiden zoude
gelchieden, en zoo ook deze laatfi:en , by eene vacature

in hun Collegie , de voordelling zouden doen , uit Vv^eike

de Magiftraat zoude verkiezen» Eindelyk , terwyl beide

deze Collegien,het eigendom desVoiks onder elkander

verdeelden, kwam 'er in 't jaar 1674 <^<^n andere Stad-

houder, die, en de magt der Ariftocraaten, en die des
Volks geheel en al verflond. Met dezen Stadhouder-
lyken indragt kreeg het Volk niet alleen niets te rug
van zyn wettig, doch verloren, eigendom; maar on*
danks alle Protesten , werden zelfs de Gemeentsluidea
en Raaden , wier aanftelling te voren voor hun lee-

ven gefchiedde , om de drie jaaren , volgens goed*

dunken van den Stadhouder , vervallen verklaard van
hunne plaatfen. En , hoe zeer de dood van Willem
de illde in den jaare 1702 dit gebouw wederom di^èd

inilorten , de Ariftocrarie echter deed zich welhaast

zoo zeer gelden , dat het den Gemeentsluidew ver-

icheide maaien verboden is geworden, hunne Vergs-
deringen te houden. Is het dan tnet dit alles wel te

verwonderen , dat het Volk , welk by deze laatfte ver^^

andering niets gewonnen had , in vervolg van tyd , de-

omwenteling van 't jaar 1750 heeft begunftigd?

Thiel.

Veel beter heeft de Stad thiel haren Volks- invloed

in de regeering weten te bewaaren, ten minflenj zoü'

lang zy met geene Stadhouderlyke magt had te wor-

ftelen. Vóór de invoering van het Reglement van

1750 , was het hoogde bewind over Thiel , wel is

waar, by eenen permanenten Raad; doch de openval-

lende plaatfen werden door de Gilden vervuld. Des-

zelfs magt werd bepaald door die van een Collegie van
Gemeentsluiden, welks Leden wederom door het Volk

werden gekozen. Dan, met dit Reglement matigdd

zich de Stadhouder het regt aan , om den Raad om
de drie jaaren te veranderen; en met hetzelve onder-

ging boven al het Collegie van Gemeensmanncn, of
3,

zoo als zy daar genoemd werden, Quartiers - luiden y

eene fchriklyke verandering. Van de vier Leden ,

waaruit dit Collegie volgens het Regeerings- Reglement
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Beftaan moest, werd het tot op den verminderd. Men
behoeft het Pveglement van 17 December' 1706 flechts

ter loops in te zien , om van de groote voorregten

overtiii2:d te worden, welken de Bm^gery door middel

van dittollegie heelt bezeten (*) , terwyl het om de

drie jaaren door de Burgevy en Gilden werd veran-

derd,en geen Lid ,by de benoeming vaneenen Raad,

eenig voorregc had , maar gelyk ftond met alle andere

Burszers , die hoofd voor hoofd hunne ftemmen uit'

bragten,
BornmeL

Te BOMMEL heeft hetzelve Reglement insgejyks

ilie voorregten gefchonden, welke aan deze Siad, zoo
wel ais aan de anderen, toebehoorden; de invloed des

Volks op de Regeering is door het zelve geheel ver-

Bietigdj en de Regenten hebben daardoor niet alleen

met hun geheele ligchaam, maar zelfs in hunne by-

zondere perfjonen, verfcheide ambten en bedieningerj

vereenigd , die , zal eene regeering niet aan wanorde
zyn blootgefteld , volllrekt onbeRaanbaar met elkan-

der moeten gerekend worden. Doch laat ons tot de
befchouwing van het volgend Quartier overgaan.

TWEEDE QUARTIER. ZutpJieU»

Schoon zuTPHEN, de Hoofdflad van het Graaf-
fchap , en van het Quartier van dezen naam , geene zoo
fterke aanfp-aak heeft op de oudheid harerVoiksregeenng,

als de StadNymegen, het is 'er echter zeer verre af, dat

men met reden kan ontkennen , dat het Volk aldaar eeneii

behoorlyken invloed gehad hebbe. Wel is waar , vol-

gens Privilegie van Graaf Otho de Ilde in 't jaar 1190,
werd het Stads* bewind en de Regts- oefening aan
twaalf Schepenen overgelaten ; maar volgens ditzelfde

Privilegie werd ook bepaald , dat 'er geene belasting

mogt geheven worden, zonder de uitdruklyke toeilem-

ming der Ingezetenen, Naderhand vindt men reeds

in de Veertiende Eeuw verfcheide egte Hukken , waar-
uit men den invloed der Burgery,door middel van hare

Gemeensluiden , zeer duidelyk kan opmaaken. Behalve

dat

C*) Zie het liuk zelve ip de PoUdeke Kruyer , D, /^. Nq, 2 1 2.
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dat zulks volkomen bewezen wordt uit een Charter
van Reinoud de Ilde in den jaare 1330 , zoo vindt
men onder anderen in een oud zoo genaamd f'^ate-

hoek^ waarin de Privilegiën en Grondwetten der Stad
zyn opgeteekend, in het jaar 1412 gewag gemaakt van
een Collegie van Gemeensmannen , onder den naam van
Gezvjoren Gemeente. Uit andere egte (lukken blykt
wederom , dat Schepenen en Raad met de Gemeens^
luiden, ja met de Burgery zelve, in de jaaren 1413,
1430, 1453 9 1457 > H^ó, enz. zyn overeengekomen
wegens eenige puncten der Stads -regeering, wegens
den Vrede enz. , welk alles men breedvoerig zien kan
in de Remonftrantie , welke de Gezworen Gemeente
op den 28R:en van May 1783 aan den Magiftraat heeft

overgeleverd , en waaruit ten vollen blykt , dat de
Regeering geene zaak van gewigt, zonder het advies

der Burgeren, of van de Gemeensluiden , hunne Ver-
tegenwoordigers, konde belluiten.

Na den dood van Willem de lilde, herriepen de In-

gezetenen der Gelderfche Steden, verbitterd over de
geweldige onderdrukking van het Reglement van 1675 ,

hunne oude Privilegiën ; en het was Zutphen in 't by-
zonder , welk door zyne aanhoudende poogingen het

zoo verre bragt, dat men in het jaar 1705 een Regle-

ment beraamde, waarin de oude Volksregeering in hare

vorige kracht herReld wierd. By het zelve, wel is

waar, ftond men aan de Regeering toe het algemeene

Stads- bewind en de Regts- oefening; doch de Regen-
ten moesten uitdruklyk benoemd worden door het Volk,

in Gilden en Schuttery verdeeld; en daarenboven , be-

paalde men nog een ander middel, om hun gezag in be-

hoorlyke paaien te houden , namelyk , door om de drie

jaaren eene nieuwe verkiezing te doen. Dan, daar alle

magt tot overheerfching neigt, nam ook de Regeering

haren toevlugt in deze zaak , die oirfpronglyk van de

Burgery afhing, en haar eigendomlyk regt was, tot de

Staaten, en verkreeg daardoor het gewaande regt, dat

de aanftelHng harer Leden voor hun leeven zyn zou.

Of de Staaten , volgens de Conllitutie van Gelderland ,

de magt bezaten , om zulks te vergunnen , en dan

nog , of deze vergunning in de daad heilzaam ware ,

hieraan zou men met reden kunnen twyfelen.

Met dat alks echcer behield het Collegie der Ge-
meeiiS'
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meensluiden zyne volle waarde , en deszelfs Leden
werden om de drie jaaren door de Burgery veranderd.

Alle deze fchikkingen en bepaalingen nu zyn , met
het Reglement van 1750 geheel vernietigd geworden.
De Regeering is niet alleen , naar goedvinden van den
Stadhouder, om de drie jaaren vervallen verklaard van
hare plaatfen , maar daarenboven — welk eene onfre-

rymdheid! — het Collegie der Gezworen Gemeente
is permanent verklaard. Het zou overtollig zyn , hier-

by aan te merken , dat de Stadhouder de volftrekre

aanMling van deszelfs Leden aan zich uitdruklyt

heeft voorbehouden.

Doesburg^ Deutichem^ Lochem^ en GtöIU

Te Doesburg, Deutichem en Loc hem
had men vóór het jaar 1750 eene regeering, die zeer

na overeenkwam met die van Zutphen , doch in die

jaar greep dezelfde omwenteling in deze Steden plaats »

van welke wy zoo even gewaagden. Vóór dien

tyd was guoll de dénige Stad van het Quartier,

alwaar de Regeering de aristocratifche gewoonte had ,

van willekeurig hare Leden onderling permanent te

verkiezen. Zelfs wordt van w^cge Deutichem, Lo-
chem en Groll in het Reglement van 1750 geen het»

minde gewag gemaakt van Gémeensluiden. In dit

ftilzwygen hebben zy, die de natuur- regten en den
heilzamen invloed des Volks by alle gelegenheid on-
derdrukten , eenig regt meenen te vinden , om dat
laatlle bolwerk der vryheid geheel te laten verval-

len
,

ja te flegten. Zelfs heeft de Magiftraat van
Deutichem zich daarvan bediend , om op zeker re-

quest, weik door de Burgers wegens dit onderwerp
werd- overgeleverd 5 te antwoorden, dat zoodanig Col-
legie niet wettig beftond. Zou men echter omtrend
dit ftilzwygen niet, met meer reden, mogen vastllel-

len, dat zulks gefchied is, alleen, omdat men dit

ftuk geenszins van dat gewigt befchouwd heeft , onx

'er eenige verandering in te maaken ? Kan 'er immer
eene ontegenzeglyke waarheid plaats hebben , dan
is het ten'minllen deze , dat het yolk alltrzekerst dat

geen behouden heeft , 'ijoelk in dit beruste Reglement
II. D£iiL. ü aan
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aan hetzelm niet ontnomen is. En deihalven hebben

deze drie Steden een onbetwistbaar regt op zooda-

nige Collegien van Gemeensluiden , als het Volk ,

welk dezeiven aanllelt, overeenkomftig zyne belangen

en regten, en den aart eener Republikeinfcbe Confli-

tutie , voegzaam oordeelt. — Doch de kortheid van

ons bellek laat niet toe, dat wy hierover breeder uit-

weiden , en vordert , dat wy den ftaat der zaken in

het derde Quartier befcliotuven*

QüART IER DE VEL UWE. JmJlSm.

Wanneer arnheint, de Hoofdftad van het Qa;

tier de Veluwe, in het Jaar 1233 , door den Graaf Otlio

de lilde, uit naam van den Keizer, en op advies vau

Commisfarisfen, tot eene vrye Stad verklaard werd,

kreeg het ook dezelfde privilegiën , welken Zutphen

reeds bezat. Het charter , welk dezeiven behelsde ,

heeft, onder anderen, deze gewigtige bepaaling, dat

de Stad onder het bewind van een Raad zal liaan

,

die aldaar zoude gekozen ^worden : als mede , dat in

dezelve geene fchatting ofte opboeringe gemaakt mag
gorden hutten der Borgeren wiL In 't Jaar 1312 werd

dit privilegie door Graaf Reinoud den Ifien uitdruklyk

bevestigd, en het is zeer waarfchynlyk , dat de be-

noeming van den Raad in handen was van het Volk

O* l^y gelegenheid van zekere politieke fchikkingen

met den Öertóg vanCieve, in den jaare 1478, komen

niet alleen de Burgemeesters, Schepenen en Raad,

maar ook de Gilden en Gemeente uitdruklyk voor als

Contraélanten (f). Ook wordt de invloed des volks

zeer juist bepaald by eenen brief van Keizer Maximi-

liaan in 1487 , en nog door een ander Huk van het

volgend jaar (§). By dit laatfle werd uitdruklyk vast-

t^efteld, „ dat de Bm'gers en Ingezetenen van Arnhem

3, zullen hebben zes Gilden, welke befluurd zullen

5, wor-

(*) Zie Dedu^le van de Regten der Stad Arnhem en

het Jdvys van Mr. J, H, van JJerek voor de Gezworen

Gemeente te Arnhem, bh 8.

Ct) i^id. hl 9.

C§5 Zie de DedueUe BL :^, s &" 7'
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p, \<^orden door zes Gilden - meesters ; dezen zullen ^

^, zonder geroepen te worden , het regt hebben , otn

,, in den Raad te konien , en aldaar de klagten dec

„ Burgeren voor te dragen , met denzelven Raad te

5, oveiieggen al het geen tot de Neeringen en Amp-
„ ten , en tot het welzyn, de eer en den bloei der

5, Stad zal behooren , en te, onderzoeken de beflie-

„ ring der Finantien ; en zonder dezer
, toeilemming

5, ral noch vreede, nocli oorlog gemaakt , noch be^

5, lastingen geheven, noch :dQ eigendommen der Stad

„ verpand, noch vervreemd kunnen worden. " Daar-
enboven moesten nog de zes Gildemeesters in onder-

handeling treden met eene byzondere Commisfie ,uic

de Burgery, welker Leden in den jaare 1502, onder
den naam van l^erordente ^ ten getale van 24 bepaald
werden. Deze Verordente maakten naderhand een
permanent Collegie van Gemeensluiden uit, die ech-
ter, op zekere gezette tyden , altoos door het Volk wer-
den verkozen. De inbreuken , van tyd tot tyd op
deze bepaalingen gemaakt , veroorzaakten naderhand
verfcheide beweegingen , zoo dat de zes Gildemees-
ters en vier en twintig Gemeensluiden in 1538 eiscli-

ten , dat de Stads -rekening in het openbaar , met
open deuren , en , opdat de Burgers ,.- zulks begee-
rende aan te hooren , daarvan mogten verwittigd zyn ,

Ha voorafgaand gelui van de groote klok, zoude ge^
fchieden (*), In vervolg van tyd werden de Gemeens-^
luiden tot op 18 verminderd; doch kort daaraan zich
met de 6 Gildemeesters totdén ligchaam vereenigende,
kwam het getal wederom op den ouden voet van 24
Leden. De Magiftraat echter voortgaande met hunne
jegten te verkorten, zag men zelfs den tiran Philip?;

de Ilde hunne zyde kiezen. Deszelfs Stadhouder ver-

klaarde, in 't jaar 1563, in zyn. naam , dat al wat
ten aanzien der Stads inkomften, lasten en goederea
gefchieden zou buiten der Burgeren toeftemming , nui
en van geene waarde zyn zoti (f). Naderhand'^, vfan*»

neer de Gemeente en Burgery van Arnhem ih de
Unie van Utrecht getreden waren , gaven zy in I53g>
Jiare toeftemming tot eenc openlyke af^weering. In

.
i^H

(*^ Zie van Berck JdyySy bl. 15. en 16,

(t) md, bl. 25.
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i5S*4 werden zy geraadpleegd wegens de overdragt

der Souverainiteit aan Frankryk (*) , gelyk ook in

1602, toen hun getal uit 48 Leden beflond, wegens
de pointen , die ter Staats- Vergadering zouden ver-

handeld worden (f) 9 als mede in 1648 over het Vre-

des-Verdrag van Munfter. Eindelyk werd ook hunne
bewilliging gevraagd tot het inkomen van garnifoen

in de Stad, welk door hun niet altoos werd toe-

gedaan (§).
Het is genoeg bekend , hoe zeer de invloed der Ge-

meensluiden by het Reglement van 1675 is gekrenkt

geworden. Zybleeven, wel is waar, beftaan, doch
werden overgelaten aan het willekeurig goeddunken
van den Stadhouder. En , daar zy dus , volftrekt

tegen de aloude Conftitutie der Stad , geenszins ge-

kend werden over Landzaken , Schattingen , Nego-
tiatien van Penningen, Ahënatien van Stads goederen,

Verpagting der Middelen , Capitaale Leeningen , For-

tificatien enz. zoo beftonden zy niet meer , dan

in naam. ^
Met den dood eindelyk van Willem de THden , die

in 't jaar 1702 voorviel , verhief zich het V^olk weder-

om zeer heldhaftig. Eene flaaverny van zeven en

twintig jaaren had hetzelve wel fchandelyk onder-

drukt; doch het had met dat alles zyne aloude regteii

geenszins vergeten. De Burgery, dezelven herroepen-

de , eischte het privilegie te rug , om hare Regenten

zelve te benoemen , en , tot eene billyke betooming

Van het burgerlylc gezag , derzelver aanftelling voor

niet langer dan drie jaaren , tervvyl men alsdan in

hunne plaats anderen zou verkiezen. Dan , de Re-
genten , het gezag der Staaten ^e hulp roepende , wis-

ten deze inftelling, zoo juist gefchikt om hen zeiven

tot de betrachting van eed en pligt te verbinden , af te

fchaffen en te vernietigen. In 't jaar 1717 verklaarden

de Staaten , dat de Regenten hunne plaatfen voor

kun geheele leeven zouden behouden.

Wat nu de verkiezing der Gemeensluiden betreft;

deze gefchiedde met oproeping der Gilden in de Groo-
te

(*) Dedu£tie, bl. 20—32.

(t) Ibid, bl. 27.

(§3 Ibid. bl. 25.
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te Kerk, en der Burgeren, die in geen gild waren in-

gefchreven , op eene andere plaats. Ieder dezer Ver-

gaderingen moest één perfoon benoemen , welke beide

benoemden aan den Magillraat werden voorgefteld,

om daarvan één te verkiezen. Het Collegie van Ge-
mcensiuiden moest toen beftaan uit acht en veertig

Leden ; en , zouden zy by eene vacature de benoe-

ming van eenen Regent hebben, dan moest hun ge-

tal volkomen zyn.

De heimelyke ondermyningen intusfchen , en de in-

kruipingen der heerschzucht, daar zy aan den eenen

kant de Arnhemiche Burgers geweldig griefden, maak-
ten hen aan de andere zyde zeer gehecht aan hunne
aloude Conftitutie en voorregten; en het was derhal-

ven geenszins vreemd, dat by de algemeene gisting,

welke de heilloze oorlog van 1747, en de aanflagen

van heerschzuchtige geweldenaars veroorzaakten , onder
de Burgers van andere Gelderfche Steden , eene me-
nigte van misnoegde en onrustige geesten gevonden
wierd", die de Regenten deed beeven , en den weg
baande tot eene vernieuwde invoering van het Regle-

ment van 1Ö75. Arnhem ondervond daarvan de ramp-
zalige gevolgen. De Regenten werden flechts voor drie

jaaren verkozen. Hun eenig voorregt beftond hierin

,

dat zy , by eene tu^Ichentyds openvallende Kaads-
plaats , twee Leden konden voorllellen , uit welken
de Stadhouder één moest kiezen ; een voorregt in de
daad , welk niet dan in de verbeelding bellaai ; want

,

behalve dat de Regeering niemand durft voorllellen,

die den Stadhouder onaangenaam zy, zoo heeft ook
d-eze om de drie jaaren altoos gelegenheid , om dit

nieuwe Lid, even als alle de oude Leden, ofte doeii

aanblyven , of van zynen post te verlaten.

Uit kracht van dit zelfde Reglement, zyn ook de
40 Gemeensluiden permanent geworden ; doch de va-
cante plaatfen worden door den Stadhouder vervuld,
en wei altoos, zonder dat, of door de Burgers, of door
het zelve Collegie eene voorafgaande voorltelling ge-
fchiedt.

Harderwyk, Wageningen^ H(^ttem en Elburg.

Daar nu eene dergelyke mishandeling heeft plaats

J3 3 £C.
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|2;egrcpen om trend de Hoofdflad van de Veluwe , Is

het geenszins te vermoeden , dat de overige ftemmende
Steden van dit Quartier een beter lot zouden onder-
gaan hebben. Harder w y k , \v a o e k i n g e n ,

HATTEisr en el burg hebben omtrend dezelfde

veranderingen in Inmne Regeeringen en Gemeensiui-
den ondervonden , als Arnhem. Zy hebben even zoo
onder het flaaflche Reglement van 1675 moeten buk-
ken, deszelfs weder- invoering in 1750 moeten aan-
zien , en daarin de grievende imart moeten h den , van
hunne regten in handen van den Stadhouder te zien

overgaan, en aan zyne willekeur te zien opoiTeren.

Aan hem immers zyn de Regeerings-CoUegien in alle

Steden volfirekt onderworpen, en wel met dat gev\ngtig

voorregt, van derzelver Leden, om de driejaaien, of
Te laten aanblyven , of te veranderen. Het zyn de
Gemeensluiden alleen , aan welken vergund wordt voor
hun leeven dien post te mogen waarnemen ; doch de
begeving der openvalleinde piaatien is al wederom ter

befchikkinge van den Stadhouder, uitgenomen alleen

te Elburg , te Wageningen en te Hattem , omtrend
welke Steden het, flilzwygen van het Reglement ge-

noegzaam toont, dat dezelven nimmer van dat belang

zyn gerekend, om daarin, met betrekking tot dit Col-

legie-', in de oude Conftitutie eenige verandering te

maaken.

V. SCHAADELYKE GEVOLGEN DOOR DE IN-
GEVOERDE MISBRUIKEN VEROORZAAKT,

Om zich eenig denkbeeld te vormen van de veran-

deringen , die door het fchadelyk Reglement van

^75^ zyn veroorzaakt, zal het niet ondienltig wezen,
dezelven ter dezer plaatfe onder den oogpun<ft te be-
fchomven.

Vooreerst^ heeft de Stadhouder aan zich behouden,
om , 't zy ieder jaar , of 't zy om de drie jaaren , de
ïlaaden of te laten aanblyven , ofte doen afgaan,
daar zy te voren hunne Raadplaats voor hun leeven

aanvaardden ; als mede , om de plaatfen van Burge-
nieesteren , Schepenen en Raaden , welke door llerf-

geval of cfiyving waren vacant gev/orden , te vervul-

kïiy daar u veren die openvalUnde plaatfen der Raa^
dm
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^den door de Regenten zelven vervuld 'wierden uit
EEN DUBBEL (JE TAL DOOR DE BURGERY EN
G I L D E N vS , G E M E E N S L U I D E N OF G E C O M 1^1 1 T-
TEERDEN NAAR DE GEWOONTE VAN ELKE
STAD.

Ten tweeden^ heeft de Stadhouder zich insgelyks

het regt aaiigematigd van de jaarjyklchc aanflelhng

van BiirgL-meestercn, met volle niagt, om hen nog eea
jaar langer te laten dienen , naar zyn welgevallen;
daar zy te voren altoos jaarlyks moesten afgaan , en
de nïeuvoe verkiezing aan den Raad Jiond,

Ten derden, heeft hy zich de volltrckte magt toe-

geëigend 5 om Schepenen te verkiezen , daar dezelven
voorheen door de Raaden gekozen "eerden ü i t e e n e
N o I\I I N A T I E , WELKE DOOR DE GEZWOREN
GEMEENTE, MET GE C O M iM I T T E [i RD K N UIT
DE GILDEN EN DE B U R G E R f , GEFOR-
MEERD WAS.

Ten vierden, heeft hy de volfirekte befchikking tot

zich genomen van de Secretaris- ambten der Steden,
eene zaak ongetvvyfeld van eene zeer groote aange-
legenheid !

Ten vyfden, heeft de Stadhouder zich insgelyks de
volllrekte verkiezing aangematigd der Gcmeenshiiden,
welken hy voor hun leeven aaiiileJt , daar zy voor-
heen op een bepaalden lyd moesten afgaan ^ en ter

benoeming ftonden van het Volk.

Ten zesden , heeft hy zich aangematigd het hegc»

ven van Commisfièn ter Vergadering , of in de cndei»

J'c-.eidene Generaliteits-Collegièn,

Ten zevenden, is het bewmd in het Finantieele wezen
by het gemelae Reglement overgegeven aan de Ilceren

Gedeputeerden; daar dezen voorheen, op voorllelling

van ieder Quartier , jaarlyks door de Magillraat ea
Gemeente voor een jaar plagten gecontinueerd te

worden.
Met dat alles zyn de opgenoemde misbruiken de ééni-

€en niet, welken de buitenfpoorige magt , dk in Gel-
derland aan den eerften dienaar van Staat is opgedra-
gen, heeft veroorzaakt. Na den berugten tydkring van
1750 is de Stadhouder niet alleen de willekeurige uitdee-

ier van alle Regseiings- ambten en bedieningen gewor-

B 4 den;
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den ; m'iar hyzelf heeft de ddnige voorwnarde^ niet

ontzien, die ten zynen opzigte by hetzelve gemaakt

was. In plaatfe dat deze ambten aan bevoegde ^

waardige periocnen werden opgedragen
, gejyk uit-

druklyk bepaald was , werden dezelven , en wel

de aanziénlykften en allergewigtiglien , op eene

volftrekt willekeurige wyze gegeven aan de zooda-

nigen, die volgens de uitdruklyke wetten van het

Reglement zelf daartoe ten eenenmaale onbevoegd
waren.
Te T H I E L wordt het Volk niet flechts in de Stads-

regeering , maar zelfs in de Staats -vergadering, ver-

tegenwoordigd door luiden , die geen den min tien ei-

gendom bezitten , ja die geen verblyf hoe genaamd in

de Stad houden , en met dit alles echter de voordee-

ügfte ambten genieten, waarvoor zy aan de Stad ver-

antwoorde iyk zyn.

Te BOMMEL moet de llaad volgens de Landswet
beftaan uit twaalf Leden; en echter zyn 'er niet meer

dan tien , en dezen zyn nog met ambten begifcigd,

die volftrekt onbeflaanbaar zyn met elkander. Ze-

ker Schepen is ontvanger der verponding , en daar-

door verantwoordelyk voor het Quartier.

Te zuTPHEN heeft de Stadhouder zoodanige per-

foonen tot Schepenen benoemd , die noch den ver-

eischten ouderdom bereikt hadden, noch eenen ge-

noegzam.en tyd burgers geweest waren. In deze Stad

lieeft hy zelfs verkiezingen gedaan , zonder de benoe-

mingen af te wachten , die volgens de wet uitdruk-

lyk moeten voorafgaan. In deze Stad heeft de meer-

derheid der Regenten zulk een Aristocratisch despo-

tismus ingevoerd, datzy, met verguizing van de we-

zenlykfte regten, en byzonderlyk van het XI de Artikel

van het Reglement van 1705, de bezittingen en ei-

gendommen der Stad vervreemd hebben , zonder de

toeftemming der Burgery , aan welke dezelven onbe-

twistbaar toebehoorden , af te w^achten , of te vraa-

gen ,
gelyk zy volllrekt had behooren te doen. Zon-

der deze, even zoo noodzanklyke, toeftemming heeft

dezelfde Meerderheid vaste goederen gekogt , nieuwe

belastingen geheven , en de Jaarwedden der Stads-

ambtenaren verhoogd. In deze ;Stad wordt niet Jan-

ger
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^er rekening wegens ontvangst en uitgaaf van Stads

penningen aan de Gilden en Burger -Compagnlen ge-

daan , hoe uitdruklyk zulks by de keuren der Stad

bepaald en geëischt wordt. Het is aldaar

doch het zou te lang vallen, alle de geweldige aan-

llagen tegen de Grondwettige Regeerings-form , die

te Zutphen beraamd, en daadelyk uitgevoerd zyn, op
te noemen. Het is helaas! verre genoeg gekomen,
wanneer men , behoudens de waarheid , daarvan zeg-

gen moet , dat 'er geene vernedering is , die men der

Burgery niet heeft willen aandoen.

Te j)0£S3URG bekreunde zich de Stadhouder zoo
weinig aan het Collegie der Gezworen Gemeente, dat

hy de gchcele verkiezing van nieuwe Leden verwaar-

loosde, tot dat hy einddyk, toen het zelve Collegie

op het punét ftond van vernietiging , in de maand van
April 1782, eensklaps vyftien Leden, te gejyk, in het»

zelve plaatile.

Te DE UT IC HEM is het Collegie der Gemeenslui-
den^ fchoon het aldaar, volgens de aloude Conftitu-

tie , een wezenlyk gedeelte van de Regeering uit-

maakt, geheel vervallen.

Zoo het te l o c h e ini nog beftaat , is het louter

in naam, terwyl het van alle aanzien en invloed ge-

heel beroofd is. Te vergeefsch heeft het in February
1785 zyne ontvreemde regten plegtig herroepen. De
welmeenende Burgery zelfs heeft geenszins het edel

vermaak , het pligtmatig gebruik eener vrye wapen-
oefening mogen g.-nieten. Regtfchapen burgers, die

de waarde der vryheid gevoelen , de waapenen te zien
hanteeren , iv« een al te ontzachlyk fchouwfpel voor
zommigen , dan dat men zich daartegen niet met alle

magt en hst zoude verzetten. iVien heeft ook hier-

om in dit opzigt het gezag der Staaten ingeroepen,
om eene oefening te beletten, die eene Grondwet is

van de Republiek.

Te G ROE NLO, insgelyks eene ftemhebbende Stad
in het Quartier van Zutphen, heeft men drie jaaren
zien verlopen , zonder dat de Stads- regeering ééne
enkele keer vergaderd is. Van de zes Regenten woo-
nen 'er Hechts drie binnen de Stad, en dikwyis bly-

ven de Magiftraats - plaatfen geheeie jaaren onvervuld.

B 5 *t Is
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't h waur, de Ingezetenen hebben een Reque.it inge-

leverd tot herftelling hunner oude regten en vryheden;
doch dit fmeekfchrift zelf toont helaas ! zeer treffend

,

tot welk eene laagte 's menfchen geest kan nederzin-

ken, door eene langduurige berooving van Vryheid en
Voorregten, en tot welke verachtelyke denkwyze zul-

ke, by aanhoudendheid verdrukte , burgers kunnen ver-

vallen! Niet alleen hebben Groenlo's ingezetenen hun-
nen toevlucht genomen tot den Stadhouder , om van
het Juk van eenen alieenheerfchenden Regent verlost

te worden; maar zy vergelyken dezen Stadhouder by
de Koningen van i^raè'/, en gaan in hunne onkunde,
en tevens in hunne laagheid, zoo verre, dat zy zich

zyne geringe^ zyne gedrukte onderdanen noemen.
In het Quartier de Veluwe zyn de klagten niet min-

der hevig. Reeds van December 1782 af, hebben de

Gemeensluiden van arm hem verfcbeide vertoogen in-

geleverd wegens de inbreuken op hunne aloude regten.

De Stadhouder heeft in deze Stad zoo zeer met de
Regten en Privilegiën gefpeeld , als of hy door eene

voorbedagte wanorde wilde doen zien , dat noch Re-
gent, noch Burger, aan die oude vodderyen langer den-

ken moest. Men heeft hem , even gelyk hy in de

Regimenten Supernumeraire Officieren aanltelt , ook
aldaar Raaden en Schepenen zien benoemen , fchoon

'er geene plaatfen vacant waren, terwyl hy fomtyds,

by tterfgeval, zonder eene nominatie af te wachten,

de verkiezmg gedaan heeft , en dat wei van zulke

perfoonen , die , volgens het Regeerings - Reglement

zelf, tot deze posten onbevoegd waren. Twee Sche-

pens- plaatfen heeft de Stadhouder aldaar meer dan 16

uiaraiden onvervuld gelaten, en eindelyk, toen de al-

gemeene (tem der Burgery den Heer Rutger Tulleken

,

als een alzins bevoegd perfoon , tot dezen post be-

noemde 5 heeft hy kunnen goedvinden denzelven te

begeven aan eenen Jongeling ; een perfoon , die

,

noch in de Stad woonde , noch eenig eigendom

btzat, noch eenige andere bevoegdheid had, dan dat

^yn Vader, Fransch Predikant in dezelfde Stad, zich

reeds van overlang aan den Stadhouder geheel en al

had toegewyd.

lil ctii v*:oord, mtn kan vla de Gelderfche Steden

zeg-
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zeggen, dat zy, zoo door list als geweld, ongevoö-
lig gebragc zyn , en ook nog moeten bukken onder
een (chanddyk en drukkend Juk van Ariftocratie

,

die hen alles doet ondergaan , 't geen de nieniche-

lyke natuur het meest vernedert , en waarin de
fchyn van Rcpublikeinfche Vryheid geheel en al is

verloren. Ja ! zoo weinig worden aldaar der Bur-
geren Privilegiën — waarom zeg ik niet , de bil-

lykheid? — waarom zeg ik niet, der menlchen aan-
geboren regten? — geëerbiedigd , dat men Commis-
larisfen van de Finantie Burgers ziet vatten , en ,

zonder form van pleidooi voor hunnen wettigen Reg-
ier, op eigen gezag veroordeelen en ibalFen! — Ziet

daar dan , Nederlanders , het heiligst rcgt van vrye
Belgen , om voor geene vreemde Regtbanken ge*

lleept ie mogen worücn , ten eenenmaal met voeten
getreden i

VI. KLOEKMOEDIGE HERROEPING DER OUDE
VOORREGTEN DOOR DE GELDE RSC HEN.

Hoe zwaar en grievend met dat al de onderdrukt

king van het zoogenoemde Regeerings- Reglement in

deszelfs gevolgen geweest is voor het volk van Gel-
derland, welk altoos yverzuchtig, altoos moedig was
op zyne regten , het heeft echter alle deszelfs edele

gevoelens van vryheid geenszins kunnen verdooven*
De gisting van den tegenwoordigen tyd heeft zul-

ke trekken van heldenmoed doen herleeven , die

een zeer hoog denkbeeld van de Gelderfche Vry-
hezds-Zoonen doen opvatten, en de gunlHglle hoop
verfchalFen, dat ook in deze Provincie eene grondwet-
tige Htrilellifig der aloude Conlhtutie zal plaats gry-

pen.

Vaderlandfche Regenten hebben zich reeds met na-

cf^uk in de Staats - vergadering doen hooren , om dit

heilzaam werk der hervorming te beginnen. „ Alle de

5, oorzaken der ongelukkige gevolgen en rampen",

zeide de Heer Zuilen van Nievelt in de Vergaderingen

van April en December 1782, „ moeten in ons mid-

„ den gezogt worden, en, zoo lang alles niet in 't

55 werk geiteld wï)rdt , *c welk dienen moet , om het

?3 in-
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5, inwendig geheel bedorven gedeelte van diï

„ Gcmeenebest te verbeteren en te genezen , zyn alie

5, middelen , hoe gefchikt anders , en hoc hoog men
5, 'er ook van moge opgeven

, ydel ea vergeefsch ,

,5 om dezen Staat aanzienlyker , magtiger, en Nêer-

5, lands Volk gelukkiger' te maaken".
Nog eens. Toen de Stadhouder in 't begin van het

Jaar i7<S5 het ambt van Ontvanger Generaal heeft

durven begeven op eene vvyze , regtilreeks Itrydig

met het Reglement van 1750, gaf zulks den beroem-
den, regt edelen, Capellen tot oe Marsch aanleiding,

urn op den vollen Landdag te verklaaren, „ dat hy

,, door deze illegaale aanllelling , het Reglement van

5, nu uf rekende als los gemaakt, en zich zeiven niet

,, meer verpligt achtede, om naar hetzelve langer te

,, leeven." J3y eene andere gelegenheid , in de Staats-

Vergadering van April laatstleden, verklaarde dezelfde

moedige Staatsman , van het Reglement fprekende

,

„ dat aan dien vergiftigden bron eene ilaaffche afliang-

5, lykheid in de dehberatien ; dat daar aan eene fchroom-

„ achtigheid was toe te kennen , die alle cordaatheid

„ in de behandeling van zaken had weg genomen,

3, en die een zoo ongelukkig als Ichaadelyk wantrou-

,, wen tusfchen de Leden onder elkander had veroor-

5, zaakt. " —
Eindelyk behelsde ook het Nationaal Adres , in dit

zelfde jaar in Gelderland door meer dan zes duizend

Inwooners geteekend, „ een plegtig verzoek, dat

5, "er eene Commisfie mogt geflagen worden tot het

,, formeeren van een plan tot revifie en redres van

,, een Regeerings- Reglement , welk, als geweldig

„ aandruifchende tegen de oirfprongiyke Conilitutic,

„ op den duur niet kan beltaan."

Doch het waren niet enkel de Leden der Regeering ,

die openbaar getoond hebben , dat zy kloekmoedig-

heids genoeg bezitten, om de fchandelyke kluisters -te

durven verbreken. Afzonderlyke Burgers hebben ins-

gelyks de waardige (lemme der vryneid met nadruk

doen hooren. Onder de hoofdlteden der drie Quartie-

ren verdient boven al het voorbeeld geroemd te wor-

den, welk de Burgers van Zutphen en Arnhem heb-

ben gegeven. Te vergeefsch heeft de onderdrukking,

ie vtrt eefsch hebben de troupen , in de Steden in-

ge-
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gerukt , de edele gevoelens van vryheid willen uit-

blusl'chen; dit alles heeft in tegendeel gewerkt, om.
dezelven by de eerfle gunltige gelegenheid met des te

meer luister te doen voortkomen, met des te meer
kracht te doen doordringen. Die uiterllen , tot welken
men het kwaad heefi durven voortzetten , hebben iii

de laatfte tyden het goede hervoortgebmgt. Die ui-

terften hebben uitdriiklyk getoond , dat de Gelder-
fchen een tyd lang voor het geweld kunnen wyken,
zonder het edel gevoel hunner aloude vryheid te ver-

liezen. Met eerbiedige verwondering heeft de geheele

Republiek gezien , hoe eenige Zutphenfche Burgers,
zich door niets minder onderfcheidende , dan door
eenen edelen heldenmoed, de geweldenary rustig heb-
ben durven wederftreeven , en zich , noch door be-
dreigingen , noch door daadelyk geweld laten afichrik-

ken van het geen zy in ernst begrepen , dat hunne
waardigheid als burgers van hun vorderde. Men wilde
hun eenen Kapitein der Schuttery opdringen , welken
zy, als eenen vreemdehng, onbevoegd oordeelden om
dien post te bekleeden. Zy weigeren hem; men dreigt,

men veroordeelt hen tot eene geldboete , zoo zy niet

toegeven: zy (laan onverzetlyk. Men tast hunne ei-

gendommen , hunne huisgeraaden aan , om daar uit

de geldboete met de bykomende onkosten te betaalen;
doch deze moedige flagtoffers der vryheid blyven even
ftandvastig. Men begint de verkooping; maar zie daar
der Burgeren braafheid door de edelmoedigheid van
waare Burger- Vrienden voor verdere nadeelen be-

hoed ! Zeer onverwacht werd ieder llukje huisgeraad

,

fchoon in zich zelf van eene geringe waarde , tot

zulk een prys ingekogt , ais de boete met de onkos-
ten bedroeg , en de eigenaars mogten het genoegen
fmaaken, van hunne verpande goederen door de on-
baatzuchtigheid der koopers in hunne eigen handen te

rug te ontvangen , in welken dezelven , als zoo vecle

kroonen van martelaars , in eene duurzame achting

zullen behouden woorden. Gantsch Nederland eischt

,

dat wy by deze gelegenheid de namen vereeuwigen van
CAPELLEN TOT DEN MARSCH, J. J. VAN
DER MEULEN, VV. WELMBRS, J, HOEFMAN,,
^. BILDKIK, M. P. HISSINK, D. WILLINK, F.
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C. COLENnR ANDER, J. BOB BINK CH R. WIL*
TEN. Hunne naamen zullen fteeds in achting zyn by
de laatfle nageflachten , zoo lang de naam van vry-

Iieid , zoo lang de eerbied voor vaderlandfche trouw
niet vergeten of verdoofd is.

Zelfs is dees Republikeinfclie geest ook tot de klei-

nere vSteden overgellagen. De Burgers van Elburg heb-

ben ,. by gelegenheid eener vacante plaats in het Col-

legia der Gemeenslieden j hun oude regt doen gelden,

om dezelve te vervullen; eene gebeurtenis in der daad

van zoo veel te meer gewigt , omdat de Gemeenslieden

daar ter plaatfe eene advifeerende en concludeerende

Hem hebben omtrend alle zaken , die by de vvergevende

Magt ter Staats- vergadering behandeld worden.

VIL ALGEMEENE AANMERKINGEN OVÜR DE
VERBETERINGEN, DIE IN GELDERLAND

BEHOOREN GEMAAKT TE WORDEN.

In het algemeen berust hetOpzigten deRe.s:tsoefening

der Steden in Gelderland niet , zoo als in Holland, i;i

handen van Burgemeesteren en Schepenen , aan het

hoofd hebbende een Schout of Bailluw, die het dubbel

ambt bekleedt van openbaaren Opziener en Aanklaager.

]n Gelderland verrichten de Burgemeesters in veele

plaatfen dat geen, welk in Holland tot den Schout be-

hoort. De Schepenen zyn met niets anders belast, dan

met de Regts- oefening. Zy hebben geen deel aan de re-

geering en policie der Stad, dan in de hoedanigheid

van Raaden. De Raad is dat Collegie , door welk

alle keuren en fchikkingen beraamd worden, die tot

de openbaare orde betreklyk zyn. Dezelve wordt ten

dezen opzigte alleen bepaald door de Gemeenslieden,

zonder wier advies en toeilemmlng geene wetten afge-

kondigd ,
geene beleeningen gemaakt, geene belastin-

gen geheven, ja, in fommige plaatfen
, geene lastbrieven

aan de afgevaardigden ter Staatsvergadering mogen ge-

geven worden.
Men vindt in het algemeen in de Gelderfche Steden

zeer regtmatige grondbeginfelen eener goede Stedelyka

regeeringsform , uitgezonderd te Zutphen , alwair een

en hetzelfde Collegie voorgeeft, de policie, de regtsoe^

fc-
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fening , en het Stedelyk opperbewind gelykelyk te moe-
ten waarnemen. I>e Meerderheid der tegenwoordige Re.
geering heeft geenszins gefchroomd , openlyk te bewee-
ren , „ dat aldaar niet , zoo als wel in andere Steden ,

5, tot de administratie van de Juftitie , eenige leden, het

„ zy uit, ofte buiten den Raad , worden verkoren ; maar

,5 dat aan alle twaalf leden , zonder onderfcheid , zoo

5, wel de zaken van regeering en policie , als van Jufti-

5, tie , alleen , met uitfluiting van alle anderen , zyn

5, aanbevolen." Zy fchynt dus geheel te vergeten, dat

de magt der Gemeenslieden, ten minften in vorige

tyden , een heilzaam tegenwigt maakte regen het

buitenfpoorig, en allergevaarlykst, gezag van heersch-

zuchtige Regenten , zwygende ook nog daarenbo-

ven van het geen zy zelve op eene llinkfche wyza
heeft aangewend , om dit achtbaar Collegie te doen
Vervallen.

Er heeft alleen , gelyk in zeer veele Steden van ons Ge-
meenebest , eene ongefchikte verdeeling plaats in de Col-
legiën. In plaatfe van elkander te helpen in het onder-
ling deel , welk zy in dezelfde zaken hebben , gelyk het

behoorde te wezen, brengt derzelver verkeerde inrichting

dikwyls zeer ftrydige , zeer nadeelige uitwerkfelen voort,

In fommige plaatfen kan eene zaak niet tot beiluit ko-
men , zonder de uitdruklyke toeftemming van de Raaden

,

van de Gemeensmannen , van de Gilden
, ja zelfs

van het Volk. Uit deze omflagtige inrteliing komen
niet dan te dikwyls verdeeldheden en wanorden voort

;

uit dezen te grooten invloed des Volks , boven al ,

wanneer hetzelve geheel moet vergaderen , moet nood^
zaaklyk eene onregelmatigheid voortvloeien, die voor
het bewind van Stad en Staat van heilloze gevolgen
zyn kan. — Doch , waartoe hierop langer ftil ge-

(han? — Eene perfoonlyke Democratie is in ons
Nederland ten eenenmaal ongerymd , en ook on-
mogelyk.
Om de openbaare rust, en den algemeenen welvaart,

behoudens eenen billyken invloed des Volks, te bewaa-
ren en te bevorderen , moet men het volgend wezen-
lyk beginfel nimmer uit het oog verliezen ; namelyk,

3, dat ieder departement , met welk gezag het ook
,1 zy bekleed , eene juiste bepaaling moet hebben i
'

' „ wel*
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5, welke hetzelve aanwyst, in hoeverre zich deszelf^

„ magt uitllrekke , opdat daar door de ondeiichei-

„ den departementen nimmer in een lopen , maar

5, elkander naar behooren vervangen en onderfteu-

„ nen."
In den toelland, waarin het menschdom zich tegen-

woordig bevindt , met de jammerlyke verbasteringen

en atwykingen van de eenvoudige wetten der natuur,
die 'er daadelyk plaats grypen, zou het gevaarlyk we-
zen , vooral in een Land , van zulk eene nationaals

kostwinning, als het onze is^ aan het Volk eenen te

grooten invloed toe te fchikken. Dezelve zou niets

minder ten gevolge hebben , dan verwarring , omkoo-
ping , kuipery , burgerlyke verdeeldheden

,
ja regee-

ringlooslieid. Aan den anderen kant is eene regeering,

welke onafhanglyk is van het volk , niet min gevaar-

lyk. In het eerfte geval zal natuurlyk eene menigte

van laagheden en vernederingen , in het tweede

,

zal eene verregaande toegevendheid, aanneming van
perfoonen, flrafteloosheid , trotsheid, en eene verbas-

tering van zeden plaats grypen. En welke toch is

de wyze , wat is het middel, om deze zoo flrydige

zaken overeen te brengen ? — Welaan , laat ons

zulks beproeven!

De Regeering, gefchikt om het bewind te voeren,

moet ook daadelyk dit vermogen bezitten : doch haar

bewind moet tevens van dien aart, en ook alzoo inge-

richt zyn, dat het Volk zoo wel de verzekering heelt,

dat het wel zal belluurd worden, als de middelen, ooi

zoodanige regeering tot een regtmatigbefluur te verbiu"

den. En welk middel toch kan hiertoe gepaster zyn

,

dan dat het Volk zyne Regenten of zelf aanftelt , of

ten minften benoemt?
De verkiezingen moeten voortkomen uit den boezem

des Volks; ten minften behoort aan hetzelve het regt

toe , om op zoodanigen tyd een zeker aantal van ver-

trouwde perfoonen voor te ftellen , uit welken het lot

de zoodanigen zou kunnen beflisfchen, die den Re-
gent moesten benoemen: doch een permament Colle-

gie van Kiezers loopt natuurlyk gevaar om zich met
dat geen te vereenigen , waarvan het de leden ver-

kiest. Na verloop van weinig tyds komt het iigtelyk

met
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met de Regeering overeen, om de buit des Volks on-

derling te verdeelen.

Om de gevaaren voor te komen , die uit liet altoos

aanblyven der llegenten voortvloeien , is het insgelyks

zeer dienrtig, dat hec Volk op gezette tyden de eerlle

benoeming liebbe van hun, die de hoofden zyn der

Raads- vergaderingen. Dit regt is zoo veel te gewig-

tiger, omdat, tervvyl deze Hoofden , 't zy Burge-

meesters of anderen, gemeenlyk ter Staatsvergaderirig

worden afgevaardigd, het Volk daar door nog meer
onmiddelyk deel heeft in het algemeen bev/ind; en

gevolglyk des te eerbiediger, des te bereidwilliger,

gehecht blyft aan de bevelen der Hooge Regeering.

De eenige bepaaling , die men daarin zou kunnen
maaken , zou deze zyn , dat de verkiezing daartoe uit

een zeker getal der oudfte Regenten zou moeten ge-

fchieden.

Zullen Zy , die de regeering in handen hebben

,

de bevordering van het algemeene wejzyn ernllig ter

harte nemen, dan is het ook nodig, dat zy zeker

vertrouwen by het volk bezitten ; Zullen zy de acht-

baarheid van hunnen rang naar behooren waardeeren ;

zullen zy aan deszelfs oogmerk met yver beantwoor-
den , dan is het ook nodig , dat zy zekere vryheid
genieten; dan is het een volÜrekt vereischte, dat hun,
in al bet geen men hun heeft toebetrouwd, eene vrye
befchikking wordt toegelaaten. Men voere een an:er
CoUegie in , als een tegenwigt , welk hen in verkeer-

de werkingen kan wederftreeven ; dan, in plaatfe van
het gemeene welzyn te bevorderen , zullen de Re-
genten gevoelens van nyd koesteren , ontwerpen va«
onafhanglykheid fmeeden , of, op zyn minst gejio-

men , zal 'er eene geheime vereeniging plaats grypen
[van beide de ligchamen , welke niet anders kan ge-,

fchieden , dan ten kosten van de belangen des Volks.
Te zeggen, dat de Gemeensmannen , in onze Re-

publiek, dezelfde, ten minden eene gelyke'magt moe-
ten bezitten, als die van het oude Rome , dit toonc
in der daad, dat men de egre gronden der zaak niet

begrypt, welke men voorwend te beflisfchen. De
Romeinen hadden volftrekt gecue vertegenwoordigers ,

dan de Gemeensmaaniu, Zy warsn de ssnigen, door
11. DEEL. C wel*
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welken het volk fprak , en zvveegen zy flil , dan kwam
het geheele Volk zelf ten voorfchyn ; doch in de Con-
llitutie van Gelderland zyn de Regenten zelven de
vertegenwoordigers van het Volk , zy zyn in alle za-

ken van regeering de bewaarders, de iiitoefenaars der
opperde, der Souveraine volks-magt. Ten minden,
wanneer hunne annlielling uit den boezem des \' olks

voortkomt , kan hun deze benaaming niet worden
geweigerd.

De Gemeensmannen zyn vertegenwoordigers van
eenen geheel anderen aart, als de Regenten: hun ge-

zag namelyk en vermogen is in verre na zoo lütge-

ftrekt niet, en dus veel meer bepaald. Hun Coilegie

moet enkel bedaan in een Coilegie van toezicht : zy
moeten de oogen zyn des volks , om te waaken voor de
handhavening der politieke wetten , zoo wel van die

,

aan welken de Regeering , als aan walken het Volk
is onderworpen: zy moeten voorkomen, dat de reg-

ten en vryheden van den een zoo min als van den
ander woorden gefchonden : zy moeten de orde be-
waaren by alle de verkiezingen, waarin het Volk deel

heeft ; zy moeten uit naam der Burgeren requesten

aanbieden ; op gezette tyden het beduur der fiuantien

onderzoeken; de rekeningen nazien, die 'er moeten
gedaan worden, en huishoudelyke ontwerpen maaken
ten voordeele der Stad: zy moeten ieder Bmger,
wiens voorregten gefchonden worden , verdedigen ,

wanneer de Regenten zulks mogten verzuimen; hun-

ne toedemming,in den naam des Volks, geven tot het

heffen van byzondere Stads - belastingen , en eindelyk

,

op hetzelfde gezag, ieder Regent, die een overtreder

is van zyn pligc, voor de wettige regtbanken gereg-

telyk aanklaagen, en in proces vervolgen. Op deze

wyze mengen zy zich geheel niet in dat geen, v/elk

der Regeering is toebetrouwd: op deze wyze llrek-

ken zy alleen , om de Regenten hunnen phgt wel te

doen betrachten, zonder hen, in 't geen zy als Over-

heden hebben te verrichten , eenigzins te belemmeren.

Het zou insgelyks niet ondiendig zyn, dat de Ge-
meensmannen door de Regeering in gewigtige en
hagchelyke voorvallen , zelfs in zaken , die het beduur

betreffen , gekend werden j doch deze gevallen ko-

men
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xnen zeldzaam voor; en , zoo zy al plaats hadden,
dan zou zulk eene Pvegeering , als wy ons thands

voorftellen , uit zich zelve reeds geneigd zyn , om geen
befluit te nemen , zonder het advies der Gemeens-
mannen , ja van het Volle zelf, vooraf gehoord te

hebben, om zich daardoor te dekken tegen alle be-

fchuldigingen. Op deze wyze in der daad zon de
toedragt van zaken gecne andere zyn , dan zy in voor-

gaande tyden , en wel onder Regenten, wier aanibl-

ling geenszins door het Volk geichiedde, geweest is;

en zoo veel te meer zouden zy dit in acht nemen ,

die hunne aanileihng aan het Volk zyn verfchuldigd.

Om dan in Gelderland, in het algemeen gefproken,

eene Regeering vast te ilellen, die op de burgerlyke

en ftaatkundige vryheid gegrond ware, zou liet niet

genoegzaam zyn , dat de zaken wederom in dien ftaac

gebragt wierden, waarin zy vóór de invoering van
het laatfce Regeerings Reglement geweest zyn. Men
behoorde derhalven,

In de eerfle plaatfe , zoo veel mogelyk , het Colle-

gie der Raaden af te fcheiden van dtw eigenlyk ge-

noemden iViagiltraat of Wethouderfchap , dat is, van
hun , die eene regtfprekende magt bezitten , zoo als

Schepenen, Opxveners der goede orde, en andere Of-
ficieren, in wier handen de uitvoering der Stedelyke
wetten i3erust. De Regts- oefening ten minflen behoort
flechts aan een zeker getal van Raaden te worden toe-

vertrouwd, die, even als in Holland, op gezette tyden
door een ander gedeelte moeten vervangen worden , en
men zou zich van alle hunne vonnislen op het Hof
Provinciaal mogen beroepen.

Voorliet overige zou men de Gelderfcbe.Gemeens-
mannen in verfcheide opzigten kunnen aanmerken,
als de Hollandfche Raaden of . V^roedfchappen , die

toch, volgens aanmerking vanden bero":;mden llegts*

Geleerden Sande , in hunnen oirfprong niets anders
zyn , dan Gemeenslaiden , >of gelastigden van het
Volk. Ja, de overeenkomst hienn zou volkomen zyn,
indien deze Gelderfche Gemeensmannen zich , by het

zenden van Gedeputeerden ter Staats- vc'rgadering ,

tevens de wetgevende .magt aangematigd,, en.aan den
Magitbaat de zorg der ttedelyke orde, en de regts-

oef«uijig baddeji. overgelaten, Zoodanige fchikkiiig in
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der daad zoucle zoo veel te heilzamer geweest zyn,
omriat de wetgevende en iregtfprekende magt daar door
zeer duklelyk van elkander zouden zyn onderfcheiden

geworden.

Ten tweeden ; Naar mate de Leden van den Raad
met den Magiftruat meer vereenigd waren , behoor-
den dezelven , zoo ten aanzien van hunne aanilelling,

als van de voortduuring hunner bediening , ook des

te aflianglyker te zyn van het Volk; want , indien

zy by hunne aanfleliing voor hun leeven nog dit kun-
nen voegen , dat zy tevens voor altoos de wetgeven-
de en regtfprekende mngt in handen hebben , dan
zouden zy in der daad de vi^eeslykde tirannen kun-
nen zyn , zonder dat hunne geweldenary gemaklyk
konde betoomd voorden : en wat toch is Itrydiger niet

de gronden eener vrye Conftitutie , dnn dat de drie

onderrcheiden magten , die tot de regeering in het al-

gemeen behooren, in een en het zelfde ligchaam , in

een en het zelfde Colïegie zyn vereenigd ?

Ten derden; Om in ieder Regeerings- Colïegie , of van
Regenten of van Gemeensmannen ,by aanhoudendheid,
een geest van orde , van wysheid en gelykbeid te

doen heerfchen , zou het insgelyks zeer dienllig zyn

,

dat de leden niet allen te gelyk werden verwisleld ;

maar dat, naarmate de omflandigheden of de plaatfen

zulks toelieten , ieder jaar niet meer dan een vierde

,

een derde, of op zyn hoogst de helft zoude afgaan.

Ten merdefi'^ Ook zoude 'er, om eene hervorming

op eenen regelmatigen -voet tot Hand te brengen

,

vooral dienen gelet te worden op het bedendig aan-

blyven der Regenten , en de verwisfeling der Gezwo-
ren Gemeenten. In plaatfe , dat de eerden , gelyk

thands gefchiedt, op gezette tyden afgaan, behoorden

zy permanent te wezen , en de laatlien in tegendeel

te verwisfelen, op dien voet, als vvy zoo even heb-

ben aangeweezen.
Ten iyfden; Daar in de meeste Gelderfche Steden

het ambt van Richter , of zoo als die in Holland genoemd
wordt. Schout of Bailluw , plaats heeft, als zyn de

een foort van bewaarder der algemeene rust en van
openbaren aanklaager ; daar étzQ inrichting in Gel-

derland nog zoo veel te beter is, om dat dees Rich'

Ur geen deel heeft aan de Regeering, behoorde ook
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hy, ZO als dit hier en daar plaats heeft , geene «ittino: te

liêbben in den rcgtbank , voor welken de zaken ko-

men, van welke hy zelfde aanvoerder, zejf de ver-

volger is. Strydt het niet met alle beginfclcn van het

natuurlyk regt, dat eene en dezelfde perfoon te gelyk

party , en te gelyk regter is ? Zoodanige beoiening

imniers , ten minften voor zoo verre de regterlyke

iiitfpraak betreft , kan met geene billykheid door een

lid van den Kaad, en nog veel mindtr door een Bur-

gemeester , die zich aan het hoofd van denzclven

bevindt, worden waargenomen.
Eina'slyk , Daar men , volgens het , tegenwoordig

in Europa algemeen aangenomen , Systhema , den

krygskundigen geest des V^olks niet genoeg kan aan-

wakkeren ; daar het heil van den Staat noodzaaklyk

medebrengt, dat dezelve met de minile kosten behoor-

]yk worde verdeedigd, en daar de Burgers van aller-

leien rang leden kunnen worden der gewaapende Bur-

ger- Compagniën, behoorden ook deze militaire Hg-

chamen, tot verdeediging van den Staat gefchikt,

het voorregt te liebben van de benoeming der Regen-

ten; en niemand behoorde tot de Regeering te wor-
den toegelaten, voor dat hy ook in dit opzigt zyn
;itad en Vaderland voor eenigen tyd gediend had.

Het is boven dien ook allernoodigst , de gepaste

maatregels te nemen , om te beletten , dat 'er voortaan

ter Staatsvergadering andere punten verhandeld wor-
den , dan de zoodanigen , op welken de Leden zyn
befchreven ; uitgenomen de zulken , welke onvervvagts

voorkomende , eene fpoedige afdoening vereifchen ;

het is allernoodigst, dat de Leden van het Hof
van Justitie verpiigt worden , dezelve punten in de

brieven van befchryvlng duidelyk op te geven ; dat

de Staats vergaderingen menigvuldiger zyn , en de

Leden, eer zy van elkander fcheiden , reeds onder-

richt worden van het geen 'er, met uitzondering van
onvoorziene omftandigheden, in de volgende vergade-

ring zal worden verhandeld.

Nog behoorden de Stedelyke Regeeringen, om niet

langer in de noodzaaklykheid te zyn , van aan hare
afgevaardigden een onbepaalden la.st te geven , de za-^

ken , in den brief van befchryving vervat , zelven ry-

pelyk te overwegen , en hare gedeputeerden te ver-

C 3 plig.
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plinten , om 5 by derzelver te rng komst , van het

gepasfeerde een getrouw en voldoend berigt mede te

deelen, van welk berigt, zoowel als van den gege-

ven Jast, notulen zouden moeten gehouden worden.
Voor het overige zou niemand , zoo lang hy in

dienst ftoiid van eenen Vorst, of van den Stadhouder,

eene Stedelyke Commisfie mogen waarnemen
; gelyk

ook ieder , die veraiuvvoordelyk was omtrend het

finanticele wezen , in de Staats- Vergadering geene

zitting zou mogen hebben. Om alle recommandatiëii

op eenmaal te vernietigen, zou men van slle Com-
iriisfiën een rooster kunnen maaken , volgens Wc;iken

ieder Lid der lU geering, behoudens de zoo even ge-

noemde bepnalingcn, op zyn tour derzelver gewoone
voordeden zoude genieten.

Vervolgens, zou men ook het Stadhouderfchap tot

de voortreflijke inftrudie kunnen te rug brengen , die

in het Jaar 1722. gemaakt is. Volgens deze moet de

Stadhouder niets te zeggen hebben in het begeven van
Politieke ambten of commisfiën , in het aannem^en van

ecnige Leden in de Ridderichap, of in het aanbellen

der Wethouders in de Steden. Volgens óqzq moet
ïly, als Kapitein Generaal , ten aanzien van het ge-

ven van Patenten, zich fiiptelyk houden aan h€t geen,

by de gcfrmcnlyke Provinciën , in den Jaare 1651 is

vastgelleld, vcrm.ogende Hy het guarnifoen der Steden

niet "te vcrplaatfen nc^h ie veranderen.

En,, daar den Stadhouder, by dezelve inilruLT:ie,

het regt vergund is , cm , als fcheidsman , de gefchil-

Icn te benisfchen , die tusfchen de onderfcheiden Le-

den der Provinciaale Pvcgeering mogten ontftaan, zou

v:üv\ dan niet te gelyk, ter vermindering der aanlei-

dingen en gevaaren , kunnen bepaalen , dat Hem , in

zoodanig geval, nog eenige onzydige Leden uit de-

zelfde Provincfe, of, zoo dezen ontbreken mogten,

dan eenjge andere Leden van het Bondgenootfchap

,

als mede- fcheid6mannen , zouden worden toegevoegd?

Eindtjyk, daar 'erin Gelderiand, even als in ande-

re Provinciën, nog oude verdeelingen plaats hebben,

die eene iegc]ir:arij.^e en vaste vereeniging der geheele

Provincie tot cén l'igchaam verhinderen, behoorde men
cok bedapt te z\n ,' cm dczelven weg te nemen, 't Is

waar 3 de' Unie van Utrecht werd niet enkel aangegaan
door
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door de Provinciën , als Provinciën ; mnar wel voor-

namelyk door de byzondere Steden. Deze Steden

hebben zich by dezelve de handhavening harer rcg- .

ten , voorregten en fledclyke vrydommcn uitdrnklylc

voorbehouden. Nymcgen' zelfs eischte, als eene

vryc Pvvks-Stad, van welke de Hertogen van Gelder-

land niet meer dan Scbuts-Hceren geweest waren,

eene afzonderlyke Copie van het Verdrag, welke zy

ook daadelyk verkreeg. Doch dit alies kan geene

billyke tegenwerping opleveren tegen de vereeniging

der Leden van eene en dezelfde Provincie tot éon,

volkomen famenftemmend ,
geheel , van welke wy

fpreken. Wy bedoelen geenszins, dat de Steden van

bare byzondere regten en vryheden zouden afftaan;
^

maar in tegendeel, dat zy die allen zouden behou-

den, vernietigende alleen die jammerlyke afzonderin-

gen, die de waare kracht des geheelen ligchaams be-

nemen; en het is, om hierin niet kv/aalyk begrepen

ie worden , dat wy, ten beiluite , het volgend alge-

uieene grondbeginfel voordragen.

De onafhanglykheid der Steden is^ bctreklyk , of

tot de magt der regts • oeffening , of tot de Staat-

kundige regeering.

Wat het eerfls betreft ; men heeft de fchaadelyke

gevolgen , welke de vonnisfen by arrest , of waarvan

geen appel is, in eene Republiek kunnen veroorza-
'

ken, die Hechts binnen de muuren eener enkele Stad

befloten is , zoo wel leeren kennen , dat men in vori-

ge tyden te Nyraegen zelfs bepaald heeft , zich , by
het wyzen van vonnisfen, op den regtbank te Aken
te mogen beroepen ; een voorregt , welk naderhand

aan het Hof Provinciaal overgegeven , niet dan de

lieilrykfte gevolgen moet te u^eeg brengen.

En, ten aanzien van het tweede^ namclyk de Staat-

kundige Regeering , kunnen dergelyke voorregten alleen

het huishoudclyke der Steden betreffen. Het zou
zeer ongerymd zyn , te onderftellen , dat deze voor-

regten zich zelven zoo verre zouden uititrekken , dat

het belang der Provincie zelfs daarin zou betrokken

wezen. Het eenige, dat men in dit opzigt kan her-

roepen , is de grondflagen , waatop een Provinciaal

Bondgenootfchap , zal het beftendig zyn , moet rus-

ten. En één der voornaamfte gronden van alle veree-

C 4 JÜ-
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niging i?, (^at bet geringde gedeelte voorliet grootfre

ir.oet \v\ken, om dnt het door dezelve de voordeeku

geniet eeiicr volkomene beveiliging.

HET PLATTE Land.

ïïindtlyk, vind men in Gelderland zeker voordeel

boven vcriclu ide andere Provinciën , ten aanzien der

evenredigljcid van vertegenwoordiging , beRaande na-

melyk hierin , dat de kltiniie Steden insgelyks gede-

puteerden zenden, en ftem liebben in de Staats- ver-

gadering. De v^einige, van dit voorregt iiitgelloten,

zyn in de daad zoo onaanmerklyk in zich zeiven, dat

yy eerder gelyk (laan met de vlekken en dorpen , die

het platte land uirmaaken. Teru^ylnu dit platte land ter

Staats vergadering vertegenwoordigd wordt door de Rid-

ders , die aldaar hunne voornaam lie goederen hebben , of

behooren te hebben, worden derzelvcr belangen door

dezen ttr b'.:ri:e genomen. En in zoo verre genieten

zy een voorregt boven veele andere plaatfen. Met dat

jiiles echter kunnen wy niet nalaten , daaromtrend nog

deze aanmerking temaaken, dat het een groot nadeel

voor de Grondwettige Herllellmg, een wezenlyk be-

letlel van derzelver gelukkige volvoering is , om de

Edekn en Ridderfchap in de meeste Provinciën op

dien voet te befchouwen, als of , aan hun alleen, dit

regt van vertegenwoordiging zoude toekomen. Tot
nog toe weten wy geen grond van het natuurlyk

regt, waarom hun zulks aldaar zou toebehooren , daar

gy het in Friesland , Groningen en Drenthe geenszins

bezitten.

Om een Staatkundig wezen te vormen , zoo vol-

komen, als de menfchelyke zwakheid toelaat, behoo-

ren alle de onderlcheiden deelen der maatfchappy, of

van zeiven of door bykomend gezag , mede te wer-

ken tot het algemeene weizyn. De dwang in dit op-

zigt is het gevolg der despotieke regeeringen : de vry-

willigheid , 'in tegendeel , is het beweeg-rad der Repu-

blieken.

Doch misfcliien zal n:en ons tegenwerpen , dat de

inwooners van het platte land in Gelderland nimmer
zoodanige regten gekend hebben, als wy hun wensch-

ten IC dceu" toekomen. — 'T is waar , men vindt

voor
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voor deze Gelderfche Ingezetenen in dit opzigt geene

oude handvesten , die volkomen ten hunnen voordeele

fpreken. In tegendeel — wy erkennen het met een

innigst gevoel van medelyden over de rampzalige on-

derdrukking, vaneen, zoo aanmerklyk , als aliernnt-

tigst ,
gedeelte onzer natuur- en Land genoten —

oiirnioet men onder hen onvrye hu'siuidei2 , die in

}wflüorVge ^ keimnoedige y fchotbaare ^ en mlfchuldige

luiden onderlcheiden zyn. Dezen mogen hunne lun-

deryen verbeteren , mits dat het den Landheer vry

Ita, na hunnen dood, de erfenis, gelyk men het

noemt, te hefcheeren^ of het beste Pand uit den hui-

ze weg te haaien ; doch men kan dit regt by tyds af-

koopen , gelyk dikwyis gefchiedt. Ook hebben 'er

nog verfcheide andere dienden plaats , aan welken

deze ongelukkigen. zich moeten onderwerpen, zóo als

men by de hier onder aangehaalde Schryvers breed-

voerig gemeld vindt Q^).

Het was alleen voor de tegenwoordige eeuw, het was
voor den Gelderfchen capellen bewaard, om de

moedige ftem der Vryheid te verheffen tegen deze over-

blyffels der leenroerige dwinglandy; en, ichoon ^ne
Vaderlandfche poogingen geenszins overal met een

gewenscht gevolg mogten bekroond worden , dezelven

hebben echter geene geringe zaden achtergelaten, die,

in het vervolg, vermoedelyk tot de weeligfte gewasfen
zullen opgroeien; zy hebben de harten van Neêrlands
Ingezetenen tot eene gisting voorbereid, welker heil-

zame gevolgen mogelyk eerlang zullen ondervonden
worden.

Het is intusfchcn zeer verre af, dat de fchandelyke

(laaverny, welker vernietiging men vordert , in dcm
Provincie algemeen zy. Nog niet lang geleden, ge-

noten de bewoon ers van het platte land aldaar voor-

regten , die voor een vry Volk allervleiendst zyn. De
smpts • zetting , of opfteiling der Arapts- lasten , ge-

fchied-

(*) Zie F. A. s A N D E de Confuet, Fosd. Gelr. TraH, pral,
c. I. n. 28 & 36. j. SCHR ASSKRT Cod, Gelr. Zutph,
7it, Hofhoorige , />. 249. Tit, Keur en Keurmoedige,
p" 296, & spo.vAis DER sciirLLLi^GÜfilLTiend-rec^iy
ïl Byvoegfel,'bI. 253.

C 5
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fchiedde zoo wel door de trefFclyke Geërfden van het
Platte Land, als door de Ridderfchap. Het is eerst

in óeze laatfle tyden , dat de Jonkers en der Steden
Gezanten zich de benoeming daartoe hebben aange-
matigd (*); en zulk een regt derhalven is gewigtig
genoeg, om herroepen te worden.

Wanneer men nu by het herfiel van dit regt , en
niogelyk nog van veele anderen , die niet 'tot onze
kennis zyn gekomen, eene zoodanige fchikking voegt,
door welke den voornaam 'len Eigen- erfden zekere in-

vloed op de aandelling hunner V^enegenwoordigers
vergnnd wordt, die de Edelen in hunne Voorgevens
geenszins benadeelt, dan zou men in der daad hec

gepaste middel hebben gevonden , om alle de \eden

van dit aanzienlyk ligchaam in hunne volle kracht

te doen werken. Wy hebben reeds voorgedeld , of
K'jen by het openvallen van Pohtieke Ambten, welke
de Ridders zich by uitzondering aanmatigen ,

geen

Volks -invloed zou kunnen invoeren ; De nominatie

20U, by voorbeeld, kunnen gemaakt worden door alle

<ie Éijienaars der landen en de verkiezinö; door de

Leden der Ridderfchap ; of de voorftciling door de

Kidderfchap en de electie door de Eigen -Erfden. Ook
kunnen wy niet voorby , by het voorgaande nog de

volgende reden te voegen, die uitdrukiyk pleit ter be-

vordering der gemelde herflejling , namelyk het huis-

lioudclyk voordeel, welk daaruit voor de Provincie van
Gelderland zoude voonfpruiten.

'Er zyn in deze Provincie , zoo wel als in Over*

ysfcl , welker Conflitutie met die van Gelderland zeer

na overeenflemc , vcele heien , onbebouwde landen ,

kortom , eene groote uitgeflrektheid van grond , die

insgelyks kan bebouwd, en merkelyk verbeterd wor-

den. "^Maar welke aanmoediging zuilen de zoodanigen

vinden 5 die alleen gefchikt zyn , om zulks te werk-

ftelligen? De bewooners van het platte Land, willen

zy het voordeel eener Repubiikeinfche Regceriiigs-

form fmaaken, moeten aldaar Edelen weezen. Zelfs

hebben zy nog op fommige plaatfen te vreezen, dat

dee-

r*J Zie Tegenw. Staat, D. XIIL ^/. jz6, Schras-
SEKT, Cod» Tit, Ampts- zetting

, />. 37.



V A r? G !!. L O £ tl L A N D. 43

deze Edelen , by de eerde gunftige gelegenheid , de
Oude leen-pagten of leen-dienften wederom zullen

invoeren. Men vernietige derhalven deze aanmerklyke
hindernisfen ! Men vergunne den Eigen-erfden zulke

ilaiitkundige rcgten , die de .burgerlyke Vryheid ver-

zekeren, op de onwrikbare gronden eener egte Pwepu-

blikeinfche Conliitutie , en eerlang zal men daarvan
het gewenscht gevolg ondervinden ! Hoe veelen zul-

len alsdan niet verlangen , zich onder zolk een ge-

zond climaat met der woon te begevei-i ? Dui;^ende

Europeiianen zoeken thands hunne vryheid in Ameri-
ka ; door dit bekoorend denkbeeld gedreven , tarten

zy dé gevaaren der zeeën, en den fchrik der verwoes-
ting, in een land, welk de yverigile bebouwing we-
derllreeft : met hoe veel te meer reden zouden zy dan
een land verkiezen, daar hen geen het minTte gevaar
bedreigt, daar zy de gezegendde uitkomst hu:iner ar-

beid zouden mogen verwachten ? Hoe veelen onzer
Capltalisten , verrukt op het denkbeeld, van een Volk
te helpen gelukkig maaken , zouden zich in de gele-

genheid verheugen, om een aantal gefpierde nabuu-
ren, uit Duitschland en omliggende landen, derwaarts
te lokken , om de gelukzaligheden der aarde door den
Landbouw te doen vermeerderen?— Men fla het 00,^^-

op Friesland! -Het eigendom van een ftuk gronds ver-
bindt den eigenaar aan de Conliitutie

, geeit hem deel
aan de Regeering! De aarde is aldaar niet beter, dan
in andere onbebouwde landdreeken onzer Republiek:
en met dat alles echter is 'er in dezelve Provincie naiuuv-
lyks een morgen onbebouwden gronds te vinden!

T AV E E.
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TWEEDE HOOFDSTUK.

VERKLAARING VAN DE CONSTITU-
TIE VAN HOLLAND; — VAN DEN
TEGENWOORDIGEN STAAT DER
REGEERING VAN DIE PROVINCIE,
- EN VAN DE CONSTITUTIONEE-
LS VERANDERINGEN , WELKE IN
DEZELVE BEHOOREN GEMAAKT
TE WORDEN.

L VERKLAARING VAN DE RIDDERSCHAP
VAN HOLLAND.

B y het behandelen der omwentelingen 'üan , en in-

breuken op de Gelderfche Staats -Regeering, hadden
\vy ftellige bewyzen in handen, waaruit de aloude

invloed des Volks onwederfpreeklyk moest worden op-
gemaakt: dan, fchoon de Provincie holland in

dit opzigt geene zulke gunftige hulpmiddelen aan de
hand geeft, verfchaft echter hare oirfpronglyke Con-
ilitatie genoegzaam beflisfchende gronden , om daar-

op eene wettige herftelling te bouwen.
In het eerfle Deel van dit werk hebben wy reeds

hier en daar afzonderlyke trekken gemeld , waaruit

de invloed van Holland's Ingezetenen op de Regee-
Ting genoegzaam kan worden afgeleid; en het zal dus,
om , by de nadere ontwikkeling en toepasüng der oir-

fpronglyke inrichtingen , met orde te werk te gaan ,

nodig zyn, dat wy de regten naarfpooren dier twee
aanzienlyke ligchamen , welke de Souveraine Verga-

dering des Volks uitmaakcn , namelyk de Edelen en

de Steden.

De
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De meeste tegenwoordige Regeeringen van Europa
zyn ontworpen uit de overblyflelen van het gebouw
6er leenroerigheid, Volfjens de wezenlyke begin-

felen nu van zoodanige Conftitutie berustte de klem
der algemeene magt niet enkel by den Opperheer.

Schoon de Graaf als de Opperfte Wetgever werd
aangemerkt , werden echter , even gelyk de Franken
hunne goedkeuring gaven aan de Ome Capittilarien^

nadat dezclven in eene algemeene Vergadering van
de aanzienlykflen des Volks waren voorgefteld , de

keuren in de eerde tyden op dezelfde wyze gemaakt
in de hooge Graafelyke Vierfchaar , en bekrachtigd

met de toeftemming van den Graaf en *s Lands Ede-
len, waarby zich naderhand de Steden voegden, toen

derzelver vermogen aanwiesch. C*J Het voorregt van
den Leenheer was toen alleen bepaald tot de hulde

,

die hy van zyne vafallen vorderde , en tot de man-
fchap, die zy hem moesten leveren by een inval in

liet land, en de waarneming der hooge Juüitie. Welk
fyfthema men in de tegenwoordige tyden heeft willen

aannemen , wegens den aart en de uitgeftrekthcid

van de magt der oude Graaven, het is echter zeker,

dat dezelve bepaald moet geweest zyn , omdat de
Keizers, van welken zy afkomftig was , nimmer
in de mogelykheid zyn geweest , om iets op hen over

te brengen, welk zy niet hebben bezeten. Het zou
daarenboven voor de oude Graaven zoo veel te moei-
lykeï geweest zyn , eene onbepaalde heerfchappy in

te voeren , dewyl het Land vol was van aanzienlyke

Eigen - erfden , die meestal magtiger waren, dan de
Graaf zelf , en boven dien onder de Frankiiche Ko-
ningen aan een zeker deel van de Regeering gewoon ,

niet ligtelyk onder eene volflrekte overheerfching zou-
den gebukt hebben : waarby nog kwam , dat , volgens
den aart van het Leen-regt

,
geen Oppervorst een

volftrekt alleenheerfcher was, maar alleen primus in-

ter pares, üit i\tzt pares of gelyken beftond , vóór
de oprichting der Steden, met onderfcheiding echter

van

O Brunck Hht, Jur. Rom. S, IV. c, 3. § 5. Van
DE SPIEGEL Oorfpr, en Hist, tier Vadirland^ ïicchitn,
hl. 92. en 93. '
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v:in hoogere en rxiindere Vafallen, bykans de geheele

Natie , terwyl de Vrye of Vrygebooreii Ingezetenen
van Holland zoodanige voorregten bezaten , die

zeer weinig van die der Edelen verfchilden , en in

de eerile tyden alle vrye^ welgeboren mannen, die

eenige lieerlykheid, binnen Holland, in vollen eigen-

dom bezuren , als Edelen erkend werden (^*). Eii
fchoon nit^n niet kan ontkennen , dat 'er insge-

lyks een groot aantal was van dienstbaren en lyf-

ëigenen , zoo blykt het echter genoegzaam , dat de-

zen in geen Land als een gedeelte der Natie werden,
aangemerkt.

Op deze wyze dan waren de Edelen , als hebbende
,in den beginne den voornaamllen invloed op de Re-
geering , de éénigen , die door den Graaf in zaken
van bewind of algemeen belang werden geraadpleegd

(fj. Doch, naardien hun getal naderhand, zoo door
de heir- vaarten en kruis -togten , als door iangduu-
rige , burgerlyke en vreemde , oorlogen , merkelyk
verminderde , en de Steden van tyd tot tyd bare
magt uitbreidden , en daardoor een' grooter' invloed

verwier v'en , verkregen dezQ laatllen het overwigt in de
Staats - Vergadering. Reeds onder de regeermg van
Karel den Vden was het getal der Edelen ter gemelde
Vergadering niet meer, dan 12. Eindelyk, lieten zy
zich in de tyden der Nederlandfche beroerten' zoo
wemig aldaar vinden, dat men in den jaare 150I eene

wet heeft moeten maaken, volgens v/elke zy gehou-
den waren , ten minften drie Leden uit hun midden
ter Vergadering te zenden. Schoon zy nu in oude
tyden flechts ééne ifem hadden tegen de zes groote

Steden, welke toen nog de cénigen waren, die zien

by de gewoone Vergaderingen lieten vinden , was
echter deze (lem van eenen zeer grooten invloed,

Terwyl zy het platte Land en ce kleine Steden ver-

tegenwoordigden , was hunne toedemming in de ge-

hevene belastingen van des te meer gevvigt , omdat
de«

(*) ZIs MEERMAN Gcfchicd, van Graaf IFilkin /,

hh 23. Tcgen^A'. Staat. D. XIV. hl 91.

(t) 2ie Oorfp, der VaderU Rechten , hL 93. Diemtm
houck van Ledden, bl. 44.
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dezelven enkel door hun voldaan werden , die , zoo
voor zich zelven , als voor hunne Committenten ,

daarin hadden toegeftemd , en de zes groote Steden

nog geenszins in dat vermogen waren , weik zy nader-

hand door den aanwasch van Fabrieken en Koophan-
del hebben verkregen. Doch , wanneer menige kleine

Steden, onder beguniüging der beroerten, die de Ke-
publikeinfche Regeering tor fland bragten , tot de ge-

woone Staats- Vergaderingen werden toegelaten, ver-

loor de Ridderfchap een groot gedeelte van haren

invloed ; dit verlies werd nog te grooter in 't jaar

158 1, toen de wet tot eenliemmigheid, of het liherum

veto^ ten aanzien der belastingen, werd vastgefleld.

Eindelyka werd hun zelfs, in de jaaren 1627 en 163?,
de naam en het regt betwist' van Repraslentanten van

het platte Land , omdat , daar de meeste landeryen

en heerlykheden in handen van andere eigenaars wa-
ren overgegaan, zy niet langer konden gerekend wor-
den , dezelfde betrekking te hebben tot het welzyn
van derzelver Ingezetenen (*).

Tegenwoordig maakt dit ligchaatn der Ridderfchap

nog het eerfte Lid uit van Staat, beftaande uit zeven
Leden. In vorige tyden waren zy zeer ongenegen tot

de toelating van vreemde Edelen. By eene relblutie

echter van 21 September 1728, werden die van eene

andere Provincie , of van het Generaliteits territoir ,

niet meer als zoodanige aangemerkt, terwyl hun, zoo
wel als die van oude HoUandfche Familiën zitting , by
meerderheid, werd gegeven, ja zelfs geheel vreemden,
met eenparigheid van Itemmen , werden toegelaten.

De Hoilandlche Riddtrs moeten in de Provincie eene
Riddermatige Hofllede bezitten , zonder dat zy echter

eene byzondere vryheid van impost genieten. Hunne
voorregten komen hierop uit, dat' zy een uitüuitend

regt hebben, om binnen den omtrek van 250 roeden

rondom hun Riddermatig Landgoed vryelyk te mogen
jaagen; — dat zy , zoo lang zy hun verblyf hebbeu
iu 's Hage, alleen verantwoordelyk zyn aan het Hof
van Holland 5 en dat zy niet dan met befloten brieven

mo-

(*) Zie VAN SLINGELANDT Staath^ CefchrJft, D.
I. bl, 39— 42.-
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mogen gedagvaard worden. Voor bet overige heeft

de volgende heilzame inrichting in dit Collegie plaats

,

namelyk, dat geen Lid, te gelyk aldaar en iii de Ste-

delyke Regeering, zoo ook, dat geen Vader en Zoon,
geene twee Broeders , geen Oom en Neef, en geene

twee volle Neeven in hunne eigen Vergadering te ge-

lyk zitting mogen hebben (*).

Eindelyk genieten de Edelen, in deze Ridderfchap

betchreven, ter Staats - Vergadering verfcheide vleien-

de vüorregten boven de overige Staats -leden. Uit

hun midden zenden zy édn Gecommitteerden in het

Collegie van de Staaten Generaal , van Gecommitteerde

Raaden en in den Raad van Staaten ; zoo ook, op
hun tour , in de HoUandfche Rekenkamer, in de Ad-
miraUteits-Collegiën van de Maas en Amiierdam, en

op hun tour een Gedeputeerden in de Generali-

teits- Rekenkamer en één Bewindhebber in de Oost-

Indifche Compagnie , gelyk zy mede de benoeming

hebben van twee Raadsheeren in het Hof van Jullitie,

en tevens d^n voorrang in verfcheide andere gewigtige

bedit/ningen. En, waarom toch zou men den Edelen

deze achtbare onderfcheidingen benyden , daar de-

zei ven , verre van eenen gevaarlyken invloed te heb-

ben op de zaak der V^ryheid , deze laatlle veeleer kun-

nen bevorderen , zoo lang de gefamenlyke Leden van

dit aanzienlyk ligchaam zich flechts met ééne Stem te-

gen die der Steden kunnen verzetten ? Zoo lang dit

plaats heeft, kan het niet dan van de uiterile nuttig-

heid wezen , dat zy by hunne voorregten worden
gehandhaafd, terwyl dezelven juist gefc hikt zyn, oni

de Familiën der Stedelyke Regeeringen te beletten ,

om eene erfelyke Aristocratie in te voeren.

VERKLAARING VAN DE CONSTITUTIE
DER STEDEN.

Behalve de Ridderfchap zyn 'er in deze Provincie

agttien Steden , die insgelyks afgevaardigden zenden

,

en rtem hebben in de Staats- vergaderingen. Deze

worden, in gevolge van hare onderfcheideue legging,

ia

(} Zie Tegen^f. Staat , D. XIV-. bl, 98.
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111 Zuid- en Noord-Holland , of Zuider- of Noorder*
Quartier, gelyk mede in groote en kleine (leden ver-

deeld. Van deze laatften zelfs zyn 'er eenigen, die

i>eene ftem hebben in üaat. De Conflitutie der onder*
Icheidene fteden in haare onderfcheide verdeelingea

naar te fpooren, zal den inhoud onzer volgende ver-

handeling uitmaaken,

11. GIIOOTE STEDEN VAN HET ZUIDER-
QÜARTIER.

D O R D 11 E C H T.

Dordrecht, de eerde Stad in rang, en eene
der oudfte HoUandfche Steden , onderfcheidde zich
reeds in de vroegfte tyden, by uitnemendheid, door
hare vryheids-min. In het begin der XlVde eeuw
verzetteden de Inwooners zich kloekmoedig tegen
de gewelddadige aanvallen , welke zekere Aland'^of
Aloud , Bailluw van Zuid - Holland , op hunne regten
deed, wordende dees trotfche Ambtenaar, midden in

liet doorzetten van zynen aanflag, door het gemeen
verfcheurd. In de onlusten der Hoekfchen en Cabel-
jauwfchen verklaarden zich de Dortenaars dan voor de
eene, dan voor de andere party, behoudens echter
deze gezonde ftaaikunde , dat zy enkel die party ko-
zen, door welke zy de gunstigfte voorregten voor hun-
ne beminde vryheid verwierven. In 1572 verklaarde zich
dez€ flad voorde party van de verdedigers der vryheid.
Men hield aldaar eene vergadering der Staaten, in wel-
ke men de eerfte grondflagen leide der Republiek.

Het,Gerecht of de Wethouderfcbap,

Oorfpronglyk vindt men te Dordrecht , even als in

de andere fleden der middel -eeuw , geene andere
Bcwinds- luiden , dan die. door den Graaf waren
aangefteld. De vyf Raedsmannen , van welken in

oude tyden gewaagd wordt , waren allen ambte-
naars , door den Graaf , of zynen Stedehouder
aangefteld , alsmede Schout en Schepenen , om ge-

fimenlyk de polide en regtsosfeaing waar te ne-

lU DEEL. D men



men (*}. Doch toen was deze flad bykans in geen

ander opzigt van de dorpen ondeifcheiden , dan door

het voorregt van Poorten en Wallen.

De Oud- Raad.

Naauwlyks echter wiesch haar vermogen door ny-

verheid en bevolking, of de Ingezetenen vormden wel
rasch politieke ligchamen of Collegien , waarby zy
eenen aanmerklyken invloed op het Stads-bewind ver-

kregen. De Oud -Raad, die thands nog het hoogst

Coliegie der Stad uitmaakt, fchynt weleer geen j^^r-

manent of eigenlyk gezegd Ugchaam van Regeering

geweest te zyn. VVaarfchynlyk riep het Gerecht, in

gewigtige voorvallen , alle die geenen byéén , die Raa-

den of Schepenen geweest waren ; en uit dit aanhou-

dend gebruik fchynt de Raad te zyn voortgekomen.

Doch in den Jaare 165a , na den dood van Willem
den Uden , verkregen de Dortenaars van de Staaten

een Oclrooi , waarby het getal van dienende en oude
Magiflraats- leden op veertig bepaald werd , latende

die geenen uitflerven , die boven dat getal in regeering

waren. Door deze fchikking werd dus het Coliegie

van Jaarlykfche Raaden , wier ambt daarin bettond ,

om benevens de Schepenen te regt te zitten, fchooii

zy in geene Commisfien , het Gerecht aangaande ,

noch in het onderzoek van ftukken gebezigd werden

,

vernietigd. Onder de Leden intusfchen van den Oud-
Raad zyn de Schout , de vier Regeerende Burgemees-

ters en de negen Schepenen ten allen tyde begrepen

geweest. Uit dezen Raad komen de fchikkingeu

voort wegens de Stedelyke belangen, en de Commis-
fien en Inrtruétien voor de Afgevaardigden in de Hooge
Regeerings - Collegien.

Burgemeesters.

Het is genoegzaam bewezen , dat de Burgemees-

terlyke bediening in haren oirfprong onmiddelyk van

het Volk is voortgekomen. Terwyl het Coliegie van
dea

O Zie VAN PE WALL Handvesten /, 20—58,
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den Oud -Raad enkel uit zoodanige Leden bellond,

welke door den Graaf waren aangefteld , kon het lig-

telyk gebeuren , dat het Volk deszelfs bewind omtrend
de byzondere belangen der Burgery verdagt hield , of

niet naar behooren eerbiedigde. Ten dezen einde,

zzg men reeds vroegtydig aan het hoofd van dezenr

Raad, ja zelfs van het Gerecht, eenen vertegenwoor-

diger van het Volk , onder den naam van Burgemees»
• ter der Gemeente. Eerst in laatere tyden voegde
men by denzelven nog een' tweeden van 's Heereii

wegen , of van wegen de Graaflykheid ; doch deze

laatfte had geene andere zitting, dan in den Schepehs-

bank, Eindelyk is het getal van Burgemeesteren, by
verloop van tyd , tot op vier gebragt ; Ichoon men den
ouden oirfpronglyken naam niet alleen , maar de in-

richting zelve behouden heeft, terwyl de Burgemees-
ter der Gemeente ten allen tyde van de anderen on-
derfcheiden geweest is. Volgens de Privilegiën van

1456, 1478, 148 1 en 1494 ftaat de verkiezing van
dezen Burgemeester aan de Goede Luiden v«n Agten^
hoe zeer de Staaten de herroeping van deze verkiezing

door de Burgers, by Placaat van den Jare 1651, als

oproerig verklaarden , en dezelve verboden te hand-
haaven, onder poene, van als perturbateurs .van de
gemeene rust , geflraft 'te worden , en te zullen ver-

vallen in hare hoogfte indignatie. Dus fpraken de
Staaten tot hen, die hunne onbetwistbaarfle regten her-

riepen , terwyl de Raaden der Steden flechts behoefden
te eifchen , om Odlrooien te bekomen , zelfs de zoodani-
£;en , die regelregt ftrydig waren met de Oude Privilegiën.

In den Jare 1674 echter , toen Willem de Ilïde zich
de ve/kiezing der Burgemeesteren deed opdragen , werd
uitdruklyk bepaald , dat die van Burgemeester der
Gemeente daarvan zoude uitgezonderd wezen , wor-
dende deze overgelaten aan den Oud -Raad, die zich
reeds het regt had aangematigd , om ze met de Goede
Luiden van Agten te doen. Eerst in onze dagen ^

en wel in 't Jaar 1766 , by de meerderjaarigheid vaïl

den tegenwoordigen Stadhouder, hadden eenige laage

vleiers zoo veel vermogen op dtz^ CoUegiën , dat
tnen , na eene nominatie van een dubbel getal, de
verkiezing aan Willem den Vden heeft doen opdragen.
Of de«e verandenng zonder eei) af^onderlyk; Ou^x)oi

D a der
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der Staaten , en bovenal zonder de uitdruklyke toe-

ftemming van Gilden en Gemeente heeft kunnen ge-

Ichieden ; — en dan nog » of de Oud - Raad dit regc

h-eeft mogen afilaan , zou met zeer veel reden kunnen
ontkend worden , terwyl de direéle en vrye aanftelling'

van zoodanigen Burgemeester aan de Goede Luiden
van Agten alleenlyk als een byzonder regt heeft toebe-

hoord (*^.

Mannen van Veertigen.

Het gezag der Wethouderfchap echter v^ras niet en-

kel beperkt door de voorzitting van eenen regtftreek»

fchen Vertegenv/oordiger der Burgery; maar zelfs ver-

kreeg de Stad in den Jaare 1456 van Hertog Philips

van Bourgondiën eene Charter, by welke de aandelling

van Raaden en Schepenen op eenen, met de Volks-

vryheid zeer overeenkomdigea , voet gebrngt werd.
Dees Vorst ftond haar toe, zeker CoUegie van Kiezers^

onder den naam van Mannen van Veertigen op te rich-

ten. Dit Oétrooi, fchoon llechis provifioneel voor tien

jaaren gegeven , werd in 147S en 14c) i doorMaximiliaan
en Maria niet alleen vernieuwd , maar zelfs vastgefteld

ten eeuwigen dage. By deze Charter verbindt zich de

Graaf, om geene andere Wethouders te verkiezen, dan

uit dat getal , welk door deze Veertigen werd voorgelleld.

Terwyl deze vergunning aan de goede luiden Poorteren

en inwoonende te Dordrecht gefchiedde , maakten de

Dekens der Gilden de eerde nominatie van dit ni*euwe

Collegie, flellende ten' dien einde een honderdtal, in

huwelyk flaande, of gehuwelykt geweest zynde Per^

foonen voor, uit welken de Commisfarisfen van dan
Graaf de Veertig verkozen (f) ; gelyk ook nog be-

paald werd, dat deze Veertig de Leden, tot Schepe-

nen en Raaden te verkiezen, niet enkel uit hun eigen

midden, maar ook uit den buicke van den voorfchrevs

Stede ^ zouden nemen. Men kan niet ontkennen, dat

deze fchikkingen veel verftandiger zouden geweest
zyn,

(*) Zie BALEN hhsi?y, 531 , 535 cn 538. "Van de;

vvall/»/. 729. Gedenkb. bl. 62— 66.

» (t) BEVERwycK,.C^/>. X. -^/.i57. B alei^, M 359"^
3634. Van pn WALL, III. 660-*—680.
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zyti, indien men met ronde woorden liad vastgefteld

,

dat niemand te gelyk Kiezer en Regeerder zyn mogt.

Immers, had men deze voorzorg genomen, dan zou-

de men ook hebben voorgekomen het geen in volgende

tyden gebem'd is, namejyk, dat, zoo dra de Veerti-

gen uit hun eigen h'gchaam perfoonen tot Raaden of

Schepenen benoemden , ook van den eerflen tyd af ,

waarop de Oud- Raad tot Veertig Leden gebragt werd,
de zoo noodzaaklyke onderfcheiding tusfchen de twee

Collegiën verbroi<en , ja bykans vernietigd is gewor-

den. In 't jaar 1672 maakten deze Veertigen reeds

het grootfte gedeelte uit van de Overheid en den Oud-
Raacl (*). Willem de lilde echter, geen minder naam
begeerende , dan dien van Herfteller der Privilegiën,

deed al wat in zyn vermogen was, om deze vereeni-

ging te vernietigen. In navolging der oude Graaven

,

liet hy de Dekens der Gilden honderd perfoonen voor-

dellen , uit welken hy nieuwe Veertigen verkoos , met
deze uitdruklyke bepaaling, dat voon^d.n geene Veer^

tigen in haare Bedieningen zullen mogen continueeren ,

isoanneer dezelve tot Oud- Raad of Schepen ingekooren

ivorden: doch het leed niet lang , of hy zelf ver-

klaarde by eene nadere dispofuie van 17 September

1672, dat de Burgemeesteren ^ die bevorens Veertigen

geweest waren ^ wederom by Vacaturen zouden innS'

men de plaat/en , door hen bevorens in liet Collegie van
de Veertigen bekleed (f). Deze nieuwe fchikking ver-

oorzaakte niet flechts hevige gefchillen tusfchen den
Oud- Raad en de Veertigen over den rang, die den
Prefident Burgemeester in het Collegie der Veertigen

zoude gegeven worden; maar bragt ook allengskens

de hertelling te weeg der oude gewoonte , zoodat ,

by het overlyden van den laatstgenoemden Stadhou-
der, een groot aantal der Leden van den Oud- Raad
tevens in het Collegie der Mannen van Veertigen zit-

ting had. Naderhand echter maakte de min betoomde
Aristocratie een' des te grooteren voortgang, tervvyl

eerlang, gelyk ook nog heden, het grootile gedeelte

der Veertigen de Wethouderfchap en dtw Oud -Raad
uit-

(*) Balen, I. bL 3(14.

Ct} Sylvius, III. 158.
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uitmaakte. Wanneer men in aanmerking neemt, dat
ile fchikking van Willem den lilde door hem gefchiedde

uit kracht der Auftorifatie van de Hooge Overheid , dat

liy het waare oogmerk van de inflelling der Veertigen
herftelde , en dan tevens bezeft 3 hoe ongerymd het

in der daad zy , dat eene en dezelfde Perfoon in twee
zoo onderfcheiden Collegiën zitting heeft , ziet men
duidelyk , dat het de waare toets , de toets van
reden en billykheid , kan veelen , dat de Stadhouder
zelf geen regt had , cm daarop eenige inbreuk te

maaken.

De aloude invloed der Gemeente in het algemeen op Jtet

Stads - bèijoind — en Goede Luiden van Agten*

Hoe wederregtelyk nu de vereeniging dezer twee
Collegiën in zich zelve ook zyn mogt , zy zoude
echter in hare gevolgen geene merkelyke nadeelen ge-

had hebben, indien de Burgery dien algeheelen in-

vloed behouden had, welken zy in de allereerfte ty*

den bezat. In de oudfle tyden , namcjyk in de ja-

ren 1299 ^^ 1345 9 ^i^^ lï'^^iï a^n het hoofd van^

gewigtige Pubhcatien den naam van Gevieene Poot'

teren ^ zo wel als die van Schepenen en Raaden (*),

De Ingezetenen , vervolgens in aanzien en vermo-
gen toenemende , en zelven de waardy gevoelende

van den byftand , dien zy aan den Graaf verleenden

,

jnaakten zich dit tydflip ten nutte , om eenen geregel-

den invloed op het Stads -bewind te bekomen. Meer
dan eens ^iet men den naam van Gemeente , Dekenen
en Gilden aan het hoofd van openbaare handelingen

,

overeenkomften en keuren. De Wethouderfchap, oor-

deelende , dat hare eigen magt d^s te meer verfterkt

werd door het gezag van deze Gilden , waarin de

voornaamften harer Ingezetenen, toen ter tyd, wan-
neer een ieder met zyner handen arbeid den kost moest
winnen , buiten twyffel waren aangefchreven , en

dat zy des te beter de Stads toenemende magt, en de

everheerfching der Graaven koude te keer gaan (t}?

^
was

(*3 Mieris I. 612. II. 653. 699, III. 217. 522.

O ^'e MIERIS, III. $2^. IV. /i5. 431. 6Z7* lOOI, VA?I
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was dus zeer verre af, van zich daar tegen te ver-

zetten. „ De Gemeente ,
" dus verklaarde zich het

Hof van Juftitie by eene Memorie van den Jare 1685,

5, ofte wel de Gilden van de gemeene Neeringen , en

„ de Dekenen van dien, heeft aldaar ^an ouds «ƒ het

„ regt gehad , van het gcheele lichaarii van de voor-

,, fchreeve Gemeente te reprcefenteren , zoo om het-

5, zelve te verbinden , beden en fubüdien aan den

55 Prince van den Lande te accorderen , en al iwar

., in de andere Steden de Vroedfchap in het reprafen'

5, teren en njervanglien van het Corpus van de Burger

y

5, Jieeft vermoghen te doen»"" Doch, naardien de za-

ken naderhand te ingewikkeld werden, om door men-
fchen van gemeene kundiglieden begrepen, beoordeeld

en beih'scht te kunnen worden, en te meer nog, naar-

dien de byeenroeping van alle de Leden van elk af-

zonderlyk Gild de onderhandelingen vry onrustig, ja

dikwyls oproerig maakte , oordeelde men heilzamer

,

de belangen der Burgery aan een permanenten Raad
te vertrouwen , die uit haren boezem gekozen werd.
De eerfi:e melding , ckio. men van een afzon derlyk

Collegie van Vertegenwoordigers der Burgery gemaakt
vindt, is in den Jnare 1372, onder den naam van
Goede Luiden van Twaalve» Naderhand werden zy
Goede Luiden van Agten genoemd, omdat hun getal

in 1385 op agt gebragt werd, waarvan echter de meer-
derheid ten allen tydc twaalf volledige ftemmen in den
Oud- Raad heeft ingebragt. (*3 De Nominatie van dit

Collegie behoort den Dekenen der Gilden , die op himnen
eed verpligt zyn vier en twintig der bekwaamden te be-
Kioémen^ zes uit ieder Quartier der Stad , inwoonende in

datQuartier,uit welke vier en twintig eertyds de Graaf,
en thands de Stadhouder , Agt mannen , en wel uit ieder

Quartier twee , kiezen moet. Zy hebben regt , om
in Schepens-bank tegenwoordig te zyn , wanneer 'er

zaken verhandeld worden , die betreklyk zyn tot de
Gilden. Voor het overige verhandelen zy in den
Oud -Raad gelykelyk alle zaken van Poütie, Jullitie,

re-

BE WALL, hl, 200,201 €ti £)02 ; sIs medc het IHe Deel vao
dit Werk, hl, 280. 2de Druk, ól, 155.O Mieris III. 420.
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rekeningen en adminiftratie , beftaandc hetéénig, voor

hun nadeelig , verfchil met de Leden van gemeldeii

Raad hierin , dat zy geene Commisfie van Schepenen

,

Burgemeesteren, of van Gedeputeerden in de hooge
Staats -Collegiën kunnen bekomen. Met dat alles ech-

ter moeten deze Goede Luiden van Agten in alle

zaken van gewigt niet alleen de Dekens der Gildeu

raadpleegen ; maar zelfs zouden deze Dekenen verpligt

zyn , het advies hunner rcfpeclive Gilden in te nemen:
ten minden, zoodanig luidt de overeenkomst, gemaakt

in November 1580 C*3, welke nog nader bevestigd is

door het beroemde Concordaat van 1647 , waarby be-

paald werd, dat Burgemeesters, Schepenen, Raaden,
Oud-Raaden , en Goede Luiden van Agten geene

Confeiiten zouden dragen in eenige fchattlngen of con-

tributiën, zonder daarop gehoord te hebben de Dekens

'van de Gilden en gemeene Neringen derzelve Stede

van Dordrecht y en met gemeen Confent ^ en de vieeste

ftemmen van hen allen , volgens het oud gebruik ;

wordende daar by nog gevorderd , dat de Dekens,

by het benoemen dier Agten, noch (^q inclinatie ^ noch

de follicitatie van iemand anders zouden mogen volgen.

Eene andere inftelling, eindelyk, welke zeer veel af-

doet ten bewyze van der Burgeren invloed op het Stads-

bewind, is het regt van benoeming der Opzieners van

het Stads- Finantie- wezen. Te Dordrecht, zyn twee

Threforiers: de een, als opziener over het grooteComp-

toir van ffcads- middelen; de ander over de reparatiën,

hebbende het bevel over de vernieuwing en verbetering

der (tads v/erken, en het zoo genaamd klein Comp-
toir ; doch derzelver benoeming verdient eene byzon-

dere opmerking. Deze behoort Jaarlyks, in de maand
van January, te gefchieden, niet enkel door de Goe-
de Luiden van Agten, maar te gelyk door het gant-

fche ligchaam der Gilden-Broederen van de tv/eeender-

tig Gilden (f); en het is deze regtftreekfche verkiezing

niet alleen , welk der Burgery ten waarborge verllrekt

voor het goed beftuur harer Finantien ; maar boven

dat alles zyn de Threforiers Jaarlyks verpligt in het

open-

(*) Zie VAN DE WALL L St. bl. 333'—3/8. en balen,
fff, 357. Ceder. kb. hl. 52. enz.

Wi; Tegcrn^'dordige Stêat , D. XiV. hl 35^»
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openbaar rekening en verantwoording te doen. Ook
moeten alle Jaaren agt Rekenmeesters door de Deke-

nen der Gilden aangeiteld worden
,
gelyk men, in 't be-

gin van dit Jaar 1786, dit oud en wettig recht, ze-

dert eene groote reeks van jaaren in onbruik geraakt^

binnen deze ftad herileld heeft, door eene vrye Nomi*
natie der Dekenen , die ten dien einde twee Leden uic

den. Oudraad , twee uit het Gerecht, t^vee uit de

Achten en twee uit de Burgery hebben verkozen.

Regten 'van de Burgery»

Dan , hoe gunstig zoo veele onderfcheidene inrich-

tingen ook zyn mogen voor de regten van een vry V^olk;

hoe gefchikt de middelen ook mogen gekeurd woorden ,

om deze regten te handhaaven , het is echter dezt flad,

welke, ondanks dit alles, de geweldigrte aanflagen,

zoo van de willekeurigfte overheerfching van éénen,
als van de ftaatzucht der Aristocraten, heeft moeten
ondervinden. Zeer langen tyd heeft de, weleer zoo
plegtige, benoeming der Goede Luiden van Agtea
door het Volk , enkel bertaan in eene uiterlyke vertoo-

ning. Wanneer men de nominatie zoude maaken , deed
de Burgemeester den Dekenen der Gilden een papier
toekomen , waarop de naamen van hun , welken men
gaarne op de nominatie zag: ja, deze recommendatie
werd rasch als eene wet geëerbiedigd , tegen wdka
zich niemand durfde verzetten, ook zonder eenig het
minde acht te (laan op de verdeelmg der Quartieren.

Liet is eerst in deze laatfle tyden der algeuieene gis-

tmg, dat de Hoofdmannen der Gilden moeds genoeg
gehad hebben , om een dergelyk fchandelyk juk te ver-

breken. Het was voor 't Jaar 1784 bewaard, om de-
zen eerden gewigtigen ftap te doen tot herdelling.

Onder alle de fchreeuwende inbreuken echter, op
het Üads- bewind van Dordrecht van tyd tot tyd ge-

maakt, zyn voornamelyk die geenen retellen, welke
in de Memorie zyn opgegeven, die by eenige Ledenvan
de Vroedjchap dezer ftad over eene en andere nodige ver^
leteringeii in liet verkiezen van Burgemeesteren is inge*
leverd. Deze- toont genoegzaam, iioe zeer de zucht
tot heerfchen , en de geneigdheid , om het geheele be-
wind tot een kleen getal van familfën te bepaalen, de

D 5 heil»
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heillooste verguizing van wetten en eedm ten gevolge
heeft. Men ziet uit dezejve eene formeele convent
tie, reeds zedert den jare 1702 tot in 1760 in üand
gebleven, terwyl zy nu en dan eenige verandering

ondergaan heeft; — een verdrag, welks Leden elkan-

der beiooven ; niet , dat zy de nominatie van Burge-
meesteren , Schepenen , Agten , en Veertigen zullen

doen vallen op de zoodanigen, die zy in confciejitie

oordeelen, de oirbaarlykjie en de nutjien te zyn, zoo
als de privilegiën , en hun eed zelf vorderen ; maar
dat (het zyn hunne eigen woorden) de Familien van
ons en van onze correspondeerende vrienden zoo veel

doenlyk in de Regeering dezer Stad zouden blyven ge-

confirmeerde verpligtende zy elkander als luiden van
eer en trouw ^ door allé wegen en middelen, by hunne
respeclive Vrienden en Correspondenten hunne devoi-

ren aan te wenden , ten einde deze Conventie onver-

breeklyk onderhouden en naargekomen mag worden :

zoo zelfs, dat ^^ kinderen en kinds -kinderen van ds

Vroedfchap naar den rang van hun eigen ouderdom

'cóór alle anderen op de nominatie zullen moeten ge-

Iragt worden. Behalve deze is 'er ook nog eene an-
' dere conventie, van welke wy hier met een woord

zullen gewaagen, namelyk die van 1782, om den
Siadhouderlyken invloed te beteugelen. Met welk
een heilzaam oogmerk dezelve ook moge gemaakt

zyn, men kan echter nimmer ontkennen, dat zy on-

regelmatigheden behelst, die van eenen zeer nadeeli-

gen invloed kunnen wezen. By deze immers wordt,
tegen de uitdruklyke Keuren van 1478, 148 1 en 1494,
den Prefident Burgemeester de begeving toegeftaan van

eene Veertigs - plaats , die onder zyn prcefidiurn va-

cant wordt i^y, — en waarop toch moeten alle de-

ze conventien anders uitlopen , als op de vernietiging

van de regten der Burgery, en dat wel in eene Sraü,

daar men geene genoegzaam verbindende wetten heeft,

om eene famiüe- regeering te bedwingen? — Wien
moet het in der daad niet verbaazen, dat men onder

eene Regeering, die in veele opzigten den uiterjyken

fchyn heeft eener volks -regeenng, de willckeuriglle,

. -^ de

(*) Dord, Cedenkb. bl. 13. Mengelw, van Dord. Ce-

denkb, bi. 35 en 135. Ouryk Memorie.
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éie volflrektRe Aristocratie heeft durven invoeren? En
wie behoeft zich dan te verwonderen , dat de Stad-

houders by herhaalde gelegenheden hunne magt met
zeer weinig moeite hebben weten u't te breiden?

Uit het verhandelde blykt ten klaarden , dat 'er

voor de Burgery van Dordrecht nog zeer gewigtige

Hukken overig zyn , om te herroepen ; zoo als

Vooreerst ; de onwettige Conventiën onder de
Regenten.

Ten tixjeeden; eene wezenlyke onderfcheiding tus-

fchen het Collegie der Veertigen en den Raad.
Ten derden; deHerfteUing van het Verdrag, welk der

Burgery het regt geeft, om in alles, wat het Fin antie-

wezen betreft , hare ftem te mogen geven. Ook zou men

,

volgens de Conftitutie , den Raad het aanbiyven kunnen
betwisten, als eene vermindering vanjitt oiifpronglyk

en conftitutioneel gezag der Goede Linden van Agten*
Eindelyk ; de benoeming van eentn Burgemeester der

Gemeente , enkel door de Goede luiden van Agten. 't

Is waar , dezen hebben , in den voorleden Jare , uit

naam der Gilden, de vrye verkiezing daarvan , volgens

het 0(5trooi van 1674, herroepen; — en de Oud-Raad,
eene nominatie van twee perfoonen aan den Stadhouder
hebbende gezonden , waaruit dezelve één heeft geko-
zen , heeft den anderen Genomineerden tot tweeden
Burgemeester aangefteld; zoodat het om 't even was,
op wien des Stadhouders keuze viel; doch het zou nog
de vraag blyven, of niet de Goede Luiden van Aciiten
ouder Privilegiën, dan die van 1674, kunnen bybren-
gen, by welken zy alleen tot het doen der verkie/iing

van eenen Burgemeester der Gemeente geregtigd zyn ;

terwyi het aan den anderen kant zeker is , dat de ge-
hecle aanftelling van de andere Bnrgemeesteren door
den Oud-Raad 5 waarin de Achten twaalf ftcmmen heb-
ben, zoude kunnen herroepen worden. Mogclyk- zon-
den deze herroepingen der Bm'gery het best door een
verdrag ten einde zyn te brengen , waarby de voordei-

ling of eerfte nominatie der vacante Raads-plaaifea aan
de Schutters- Compagniën werd toegellaan.

HAARLEM.

Is 'er ééne Stad, die uit hoofde harer aloude ge-

hecht-
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hecbtlieid aan de edele zaak der vrylieid , uït hoofde
der geweldige grieven , welke zy daarom heeft moeten
uitflaan, en met heldenmoed verduurd , eene byzon*
dere opmerking verdient , het is haarlem, de
tweede in rang der ftemmende Steden van deze Pro-
vincie; en zy is het nogthands,die, hoe zeer, by hare
oude conftitutie 5 de gunfiigRe inrichtingen voor den
invloed des Volks op het Stads bewind pleiten , in de
tegenwoordige dagen, waarin verre de meeile Stedea
hare oorfpronglyke regten waardeeren, verht-fFen, her-
roepen, bykans niets van hare vorige vryheids-min
geopenbaard heeft.

Schout en Schepenen.

Schout en Schepenen hadden aldaar, even als in de
andere Steden, oorfpronglyk hunne aanftelüqg van de
Graaven : doch , om de nadeelen van willekeurige

Reglementen voor te komen , werd by eene Charter
van 14 January 1418 bepaald , dat dezelve Graaven
voortaan geene Keuren zouden konnen geven , dan na
voorafgaand advies en toeftemming der meerderheid
van hun, die in het Gerecht hadden gezeten. Van tijd

tot tyd , gelyk wy ftraks zien zullen , verkreeg de
Stad het regt van nominatie dezer Wethouders , Hel-

lende zy een dubbel getal voor , waaruit de Graaf of
zyn Stadhouder de keuze deed. Naderhand is deze
verkiezing in handen overgegaan van de Stadhouders
der Staaten ; en wanneer 'er geen Stadhouder was

,

ging de Raad zelf, na eene gewoone nominatie ge-

maakt te hebben , by herftemming over tot de ver-

kiezing.

Burgemeesters en Tagtigen*

In de vroegfte tyden komen de Burgemeesters voor
onder de benaaming van Raaden {*). Die van Bur-

gemeesters wordt reeds in het jaar 1285 gebezigd

(f), en byzonderlyk gevonden in een Privilegie van

24

(*) Zie Privil. van Haarlem^ bl, 61. Oo STEN DS
BRUIN, Befchr. van Haarlem , I. D. bl. 1 1 5,

(t) Mieris, I, 458.
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24 January 1418, gegeven door Hertoe: Jnn en Herto-
gin Jacoba van Beijercn , die zich het voorregt aanma-
tigden, om dezelven jaarlyks te vernieuwen. In 't jaar

1428 echter, en dus flechts weinige jaaren laater, ont-

moet men een Privilegie van Hercoj^^ Philips van Bour-
gondien , welk verfcheide byzonderheden behelst , waar-
uit de toenmalige invloed der Gemeente zeer duideiyk
kan worden opgemaakt. V'olgens het zelve werden uit

de alinge Gemeente^ de Goede Luiden 'üan denTagtigen ^

'Dier uit ieder Homanfchap, gekoren , om de Stad en
den Graaf, met raad en hulp, by te (laan, die vervol-

gens magt kreegen,om al/e jaaren te kiefen ende te ne-

tnen tot der Stede behoef vier BiLrgemeestereJi , daar altoos

ee7i van vieren "t einde den jaere Burgemeester af
blyven foude. Eindelyk, vindt men, van den jare

1445 af, de Schepenen jaarlyks benoemd door de Vier
en Twintigen , die een dubbel getal voormelden ter

verkiezinge van den Graaf of zyne Gemagtigden (*).

In 165! leverde de Stad ter Staats -vergadering een
Request in , waarby zy zich beklaagde , dat dit privi-

legie in onbruik was geraakt, en uitdruklyk verklaar-

de , tegen de verkiezingen van den Stadhouder te moe-
ten protesteeren , als hebbende die geen, anderen
grondflag, dan eene aéle van den jare 1492, by welke
bare Privilegiën even geweldig gelchonden waren, en
die dus geen het minfte bewyS ten voordeeie van
den Stadhouder konde uitleveren.

roedfchap of Raad»,

Doch het is dit Collegie van Vier en twintigen,
fchoon blykbaar uit den boezem des volks afkomltig,
niet alleen, waardoor het Volk op zyne oude regten
aanfpraak zoude kunnen maaken. Reeds in de oudfle
tyden^ en byzonderlyk in de jaren 15199 en 1345,
vind men de naamen van de gemeene Poorteren aan
het hoofd van de gewigtigfteRelblutien, zo wel als

die van Schepenen en Raaden (f). Ook leest men in

de vroegfte tyden van Reprjefentanten der Burgery, on-
der den naam van Vroedfchap , wier getal , in den

-"(*) Tegemif, Staat, XIV, bl. 417.
(t) MifiRiSv I. 612. II. 4. ^91, dp3. IV, ^7, S94..C
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jare 1402 uit drie en dertig Leden bedaande , door
Hcrtos: Albrecht afinc;eiteld om Schepenen en Raaden
te verkiezen (S), naderhand in 1476 door een lastbrief

van Hertogin Maria, onder de benaaming van Roü'
den^ tot op vier en twintig ^ebragt werd; doch de-

zen maakten de geheele Vroedfchap niet uit. Zy
werden , volgens dien zelfden brief, door den Ryck-
dom en de FroedJcJiap gekooren, en zouden gekend
worden in alle zaaken des Graaven en der Stede,

gelyk die andere van de Vroedfchap ende Ryckdom
derfeher Stede. Op frelyke wyze verklaarden zich de
Gedeputeerden van Haarlem in de Staats- vers:ade-

rJng in 'sHage van 1444 , wanneer zy zwaarigbeid

maakten, hunne toeilemming te geven tot zekere

fchikking omtrend de Finantien , dat zy niets kon-
den doen, zonder alvorens vergadering belegd, en het

advies van hunne Vroedfchap , Ryckdom en Gemeente
te hebben ingenomen (*^.

Regten van de Burgery.

Uit alle deze aanmerklyke (lukken derhalven blykt

ten vollen , welken gevvigtigen invloed deze gegoedlle

Burgers , onder den naam van TagCigen ^ Vroed-

fchap en Gemeente niet alleen hadden op de nomina-

tie van Schepenen, Burgemeesters en Raaden ; maar

zelfs op de algemeene belangen , welker behandeling

onmiddelyk of tot den Raad of tot de Staaten be-

hoorde. Wie zou na dit alles gelooven , dat zulke

oude en kostbare Privilegiën niet eerder verloren zyn
i^eraakt, dan met die omwenteling, welke de vryheid

ni allen haren luister had moeten doen voortkomen,

namelyk met de Unie. van Utrecht, welker allereerlle

bepaaling was , dat alle regten en privilegiën zouden
gehandhaafd of herfteld worden?

DELFT.

Is 'er eene Stad , waarin de Voorllanders eener

Grond-

(§) Mieris, IIÏ. 775.

^*3 Zie Mcjn. van Rofe bl. 7—10. de riem, Befchr^-

ving van 's GravenAa^e II. D, bl. 85 en 8().
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Grondwettige Herfielling een voorbeeld v?.n bedaard-

heid tfcvens en viin heldenmoed .gegeven hebben, 't is

ongetwyfeld delft. Het verdient derlialven eene

byzondere naarfpooring , of het ontwerp dezer Vry-
Jieids- vrienden op ingebeelde, dan op wettige gron-

den berust ; te meer nog daar de Republikeinen dier

Stad de weder - invoering van den aiouden Volks -in-

vloed voornamelyk Ichyiien te willen gronden op de
herïtelling van den weleer beroemden luister liarer

Schutterye.

Mag men eenig acht flaan op oude fpreekwoorden

,

waaruit dikwyls de geest der natie niet onduidelyk

is op te maaken , dan zou men zeer jigtelyk op het

denkbeeld kunnen vallen , dat de Schuttery dezer

Stad zeer aanmerklyke Privilegiën moet hebben be«

zeten , terwyl omtrend haar het fpreekwoord be-

kend is , dat een Schutter van Delft zoo goed was
als een Vroedfchap van andere geringer Steden,

Onder anderen werden in dezelve geene andere Bur-
gers toegelaten , dan de zoodanigen , die of door
hunne goederen , of door hun beroep een. eerlyk

beftaan hadden y welk hen bevoegd maakte , om
Leden van den Raad te worden (*9 » o^ .^^n rnin-

flén » om eenen gewigtigen invloed^ te hebbén op het

Stads - bewind
, geiyk wy nu wat meer van naby

«uilen belchouwen.

Schout y Schepenen^ en Burgemeesters.

Even gelyk in andere Steden , fchynen ook Schout

,

Schepenen en Burgemeesters van Delft oirlprongiyk

door de Graaven te zyn aangeileld. Wel is waar,
men vind in de Jaaren 1299, 1355 en 1408 reeds ge-
wag gemaakt van Raadt5mannen (f); doch dtzt Raa-
den, even als de Schepenen jaarlyks wordende geko-
zen , waren zeer waarfchynlyk geene anderen , dun
pewindsluiden der Juftitie of Politie, of een foort vati

Burgemeesteren, Daarenboven ^ nadat Jacoba van
Beye-

C*) Tegenv^oord. Staat ^ XIV. D. hU 477 en 478.
(t) Zie Mieris I. <*I2. dr riemcii Befchr, van \Gra*

%*miiagey D. IL bL 91. Nieuwe Befchr» van Delft ^ hL 104,
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Beyeren in den Jare 14 17 vier Burgemeesters had
iiangelleld (^J, ontmoet men den vorigen naam van
Raadtsmannen niet eerder , dan in 't Jaar 1445 by
gele;2;enheid van zekere aanflelling , van welke wy
iianrioiids zullen Ipreken. Voor het overige fchynen

de belangen der Burgery oirfpronglyk {leeds behan-

deld geweest te zyn in daadelyke Volks- Vergaderin-

•yQn, welke beilonden uit de vroedde en noiabelfte

Burgers , die uit dien hoofde ook den naam van

Vroedfchap en Ryckdom droegen. In het jaar 1299
en 14 16 werd met den Graaf van Holland, uit naam
van alle de Poorteren en Gemeente , eene fchikking ge-

maakt (f). In 1444 leest men, dat de Gedeputeerden

van Delft ter Staats- Vergadering hunne toeftemming

op een voordel van de llidderfchap weigerden te ge-

ven , voordat zy daartoe geregtigd waren door de

Vroedfchap ^ Ryckdo?n en Gemeente (§). Eerst in den

Jaare 1445 werd een permanent Collegia van Raedts-

liiannen aangedeld by een Privilegie van 7 September,
welks uitdrukkingen eene byzondere opmerking ver-

dienen. By hetzelve verklaart Hertog Philips van
Bourgondiën , dat ,, die Vroedfchap ende Ryckdom
„ van der Stede ^zullen mogen kiefen , by haareii

5, eede, die fy daartoe oirbaarlyk doen fullen, ve^-

„ tig perfoonen, die rycklle, eerbaerile , notabelile

„ en vredelykfte , van wat conditie ende ftaet die

5, zyn , om geroepen te wefen in alle der voorfz.

5, Stede faken , gelyk die andere van der Vroedfchap

,, ende Ryckdom." Deze Veertigen moesten Jaarlyks

twee en twintig Peribonen benoemen , waaruit de

Graaf, of zyne Gemagtigden vier Burgemeesters en

zeven Schepenen verkozen Cl). Deze Charter, en-

kel bepaald tot de tien eerstkomende Jaaren , werd
vernieuwd in het Jaar 1451 ; doch naderhand in 1477
door Karel den Stoutcn vernietigd, eindelyk weder-

om in het zelfde Jaar door Maria van Bourgondiën

herroepen , en voor altoos vastgefteld (*'^}. Aan deu
an-

(*) Nieuwe Befchr, bl. io5.

(t) Mieris I. 6\i. IL 4. IV. 529.

(§) RiEMiiK Befchr, van 'sQrav. II. ^^.

(I) Zie Groot Placaatboeky D. lil. hl. 533.
(**) Zie Nieuwe Befchr, van Delfc ^ ÏL 79 ^-^9 en

ï<33— 12S.
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anderen kant kan men wel niet ontkennen , dat de
Raad , eenmaal volgens de keuze der Burgery zynde
aangefteld, het gew:gtig regt verkreeg van de vacante

plaatfen in deszi^lfi Collegie te vervullen ; doch ,

wanneer men deze Charter met oplettendheid nagaat,

vind men in dezelve verlcheide andere plaatfl*n , die

allen ten uiterlten gundig zyn, om den invloed des

Volks te betoogen. Al aanltonds moet in het oog
vallen de geheele aanflelling van den Raad, als oir-

fpronglyk van het Volk alleen afkomdig; vervolgens,

dat de Kiezers, de Vroedfchap en de Ryckdom niet

alleen van dezen Raad onderfcheiden zyn; maar zelfs,

dat zy het regt hebben om met denzelven over de
voorkomende zaken te raadpleegen , zynde het voor-

regt van den Raad boven hen enkel daarin gelegen,

dat deze de nominatie had van Burgemeestcren en
Schepenen ; zo dat , na de affchudding van het juk
der monarchaale regeering, de verkiezing der Regen-
ten door alle de gegoede burgers had behooren te

gefchieden. Wel is waar, men tracht dit wettig gevolg
krachteloos te maaken , door te beweeren , dat de af-

gegaane Burgemeesters , Schepenen , Threforiers ,

Wees- en Haven -Meesters, die geene Veertigen wa-
ren, als V^roedfchappen moeten aangemerkt worden,
aan welken insgelyks Item in de Stads- Veri: aderingen
gegeven werd , tot dat deze ai^bten alleen uit de
Veertigen zyn vervuld geworden C*) ; doch , behalve de
aanmerking , welke deze uitvlucht van zelfs aan de
hand geeft, de aanmerking namelyk, hoe zeer alle arisro-

cratifche Collegien natuurlyk overhellen tot eene wil-

lekeurige aanmatiging van alierleie vermogen , kan men
dezelve uitvlucht wel anders, dan eene belpotting

van reden en billykheid noemen, vermits men deze
Veertigen , na dat zy de gemelde ambten aan hun
Collegie verknocht hebben, navicrhand wederom does
voorkomen, als de éénige Ingezetenen der Stad, dia

kundig waren (want zoodanig toch .is de beteeken is

van het woord Vroedfchap)'^ Niemand zeker zal een
oogenblik twyfelen , of zy werden uit de vermo'^end»
fte familiën genomen; maar men kan aan de andere

() Zie Nieuwe Befchr. van Delft, bh 93.

IL DfiEL. E
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zyde met geeneii genoegzamen grond vooronderftellen ,

dat zy de éénige bemiddelden zouden geweest zyn.
Zouden 'er zich niet toen ten tyde zoo wei , als tegen-

woordig , menige afzonderlyke onbeampte Burgers heb-

ben bevonden, die met dezen ofgeenen^jametden ryk-

Hen zelfs der Regenten gelyk ftonden ? De Raad der-

halven konde de plaats van de Vroedfchap en Ryckdom
geenszins naar behooren vervullen. Deze laatften hadden
eene geheel andere hoedanigheid en beflemming. —
Wanneer men nu na dit alles deze blykbare onderichei-

ding in het beoordeelen der Charter in 't oog houd, dan

blykt het zeer duidelyk , dat haar voorname doelwit

geweest is , om twee Cpllegiën te vormen ^ welken

de Aristocratie niet heeft kunnen vernietigen , zon-

der een der dierbaarrte volks -regten met voeten te

treden. En op wat grond zou men dan eene Burge-

ry kunnen beletten , zulk een gewigtig voorregt te

lierroepen ? Zouden de Regenten in der daad zich

niet gelukkig mogen rekenen, indien zoodanige Bur-

gery zich te vrede hield met eene fchikking, volgens

het beroemde Ontwerp van vereeniging ^ welk hare

beste Leden ter vergadering der gewapende Corpfen

te Leyden hebben ingeleverd? En hoe ftreelend is in der

daad het vooruitzicht eener Grondwettige Herftelling bin-

nen deze Stad, daar verfcheide Regenten, zoo held^

haftig, als eerlyk, reeds een aanvang gemaakt hebben,

om dit gezag, weik door den al te grooten invloed

der Burgemeesteren hun reeds in veelerleie opzigteii

ontnomen was , aan het Coliegie der eigenlyke Volks-?

vertegenwoordigers wederom in handen te geven!

LEYDEN.

Leyden, de vierde Stad in rang ter Staats - ver*

gadering, werd eerst in denjare 1420 ten vollen met
Holland vereenigd, na dat de Burg- Graaf Philips va»
Wasfenaar, na e.en beleg van negen weeken, genood-

zaakt was geworden , haar aan den Graaf van Hol-
land over te geven. De Inwooners dezer Stad hebben
zich ten allen tyde door hunne dapperheid onderfchei-»

den , uit welken hoofde zy ook by verlchillende gele-

genheden door de Graaven met zeer aanzienlyke voor-

regten zyn begiftigd. Het is genoeg bekend, hoe veel

hun-
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hunne verftaalde moed en trouw by het langduurig en
tevens bang beleg der Spanjaarden tot de vryheid der
Republiek heeft medegewerkt; en men kan tot roem
van het tegenwoordi-g gedacht zeggen, dat hetzelve,

verre van ontaard te zyn van de dapperheid zyner
voorouders , in tegendeel met de pryzelykfte begeerte

bezield, en yverigst werkzaam is , om eene Grond-
wettige Herrtelling te doen ftand grypen , door welke
de vryheid der. Burgeren, en de zoo jammerlyk ver-

minderende industrie op nieuws kan geitaafd ea be-
vorderd worden.

Schout Schepenen en Raad,

De eerfte Ambtenaars , weiken men ten aanzien der

Stads - befteliing ontmoet, zyn Schout en Schepenen^ die

zeer langen tyd door den Graafen Burggraaf jaarlyks , de

eerfte om beurten , en de Schepenen voor de helft wer-

den aangefteld T*). Dit regt , welk de Graaf verkreeg

,

om de helft der Schepenen te benoemen , gaf waarfchyn-

lyk aanleiding tot hun effen getal van agt , welk ook ze-

dert dien tyd onveranderd is gebleven ; fchoon dit geta!

in andere Steden oneffen gefield is , om by meerderheid
te kunnen bcflisfchen. Nu en dan vindt men hen in

oude Charters met den naam van Gezworenen, ja zelfs

van Raaden genoemd (f). Van deze Ambtenaren kwam,
alles voort, wat de keuren der burgerlyke regtspleging

en pohtie betrof, tot dat eindelyk de Ingezetenen »
naar mate hunner meerdere bevolking , ook in vermo-
gen toenemende , of door zich zelven , of door Re*
praefentahten , die zy zelven hadden gekozen , of door
zekeren invloed op de aanftelliug van Schout en Sche-
penen 5 eenig deel aan de publieke zaak verkregen.
Verfcheide oude ftukken toonen, dat de Schout niet

alleen buiten de Regeering konde gekoren worden

;

maar dat hy , ingevalle zyne verkiezing uit het lig-

chaam der Veertigen gefchiedde , ook , zoo lang hy
Schout

(*) Zie ORLERs Befchr, van Lesden'. D. I. bl, 87 Qn
n. D. IL bl. 405.

Ct) Diemtb. bl, 10 en 12.

Es
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Schout was, aflland van zyne Veertigs- plaats doen
moest (*;.

Van de oudfte tyden af, en , onder anderen , in de

Jaaren 1299, 1324 en 1347, vindt men vcrfcheidc

Ordonnantiön op den naam van Schout, Schepenen

en RAAD EN. In eene Charter van 1351 wegens de
benoemmg van jjurgemeesteren v/ordL gezegd, dat de
Schout en Schepenen zyn overeengedra^en by den
Gemeymn Raadsluiden , wier naamen .tot agt zyn op-
gegeven (f), 't Is zeer waarfchynlyk, dat de naam
van Raad enkel de zoodanigen beirof, die, als Sche-

penen gediend hebbende, in verfcheide zaken van Po-

litie werden geraadpleegd»

Burgemeesters,

De Burgemeesters^ jaarlyks door het Volk vcr^

kozen, zyn van zeer oude tvdcn herkomdig. Reeds
in den jare 1351 vind men van hun gewaagd onder

den naam van Raadsmannen, loen ren tyde werd
door Schout , Schepenen en Raad gekeurd , dat de

Stad vier Burgemeesters zoude hebben , in eiken vier-

endeel of wyk één , en dat zy jaarlyks by' meerder-

heid van Remmen door de oude Raaden en Poorters

van ieder Quartier zouden gekozen worden (§). In

1386 werd vastgefleld , dat men één der ouden, by
de meeste omvraage , het volgende jaar zoude aan-

laten {^, Vervolgens ziet men hen van den jare

1420, ja mogelijk reeds van 1345, met de volle benaa-

ming van Burgemeesteren , aan hei hoofd van het Stads-

bewind (-[}, tot dat in 1434 bepaald werd, dat de

nominatie door Schout , Gerech'», en het groot aan-

tal van Burgers, die de Vroedfclhap uitmaakten (**),
zou-

(*) Handv, ymi Leyden, hl. 500-503.

(tD Zie VAN MiERU Gr, Charterb* D. II. bl. 7p5.

(§) Ihid^ idem.

C*) Ibid, D. ilL bl. 444.

(I) Zie vAW HOUT, Dienstb* bi. 50. Mieris, D.
II. bl. 691.

C**) M Ui RIS, D. IV. bl. 1044. handv. v. L. bL
J64I

—

166.
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zoude ^efchieden ; welk wederom duurde tot de'

jaaren 1514 en 1519, als wanneer de Veertigen, ter

verkiezing van Burgemeesteren , zitting en Üem in

de Vroedi'chap verkregen (*;i.

Veertigen.

De Veertigen , thands Veertigen in Raade ge^

noemd , Ichynen in hunnen oirfprong een Collegie

geweest te zyn, enkel p;erchikt, om de nominatie
van Schepenen te maaken. Het eerde oftrorj hun-
ner aanilelling is van 22 April 1449 , by 'c welk,
in den naam van Philips van Bouri!;ondicn , werd
vastgeiteld, dat het Gerecht en de Vroedfchap ten

dezen einde zouden verkiefen Veertig perfonen , wel-
ke alle jaren zullen kiezen en nemen by de meeste
Hemmen iestien perfonen uit den Veertigen voüilchre-

ven , of andere Poortere?! derzelver Stede , die aan
den Graaf of zynen Commisl^,ris zouden voorgelkld
worden ,om daaruit ter waarneming van het Schtpens-
smpt (*) agt te verkiezen. Het blykt voor het ove-
rige niet, dat deze. Veertigen eenige andere magt
liebben verkregen; waarom dan ook hunne cirfprong-

jyke aanftelling provifioneel , en wel voor agt jaaren,
gefchiedde; wordende hun zulks in 't jaar 1476 eerst

door Hertogin Maria ten eewwigen dage gegeven.
Dat zy daarei]boven een afzon aeriyk Collegie uit-

maakten, welk van de Vroedfchap ten eenenmaal on-
derfcheiden was, kan nog hieruit blyken, omdat niet

enkel bepaald werd , dat zy door de Vroedfchap al-

leen zouden gekozen worden ; maar zelfs, dat de
Vroedfchap de vacante plaatfen 7.oude vervullen (f).
Dit Privilegie, wel is waar, werd in 1481 verbeurd;
-doch ook naderhand weder te rug gegeven tot njoe^

der opzeggens toe , tot dat eindelyk , by de Oclrooien
van 1514 en 1519, aan de Veertigen de magt werd
toegedaan p om zelven de vacante plaatfen in hun

Col-

(*) llandv, v^n Leyden , bl. 146— 148.
. Ct) Ihtd. bl. 126.

CS3 ibid, bl. 12(5, 128 en 134.

E3
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Collegie te vervullen 3 fchoon dit insgelyks 'tot ^wè-

der Gpzeggens toe gefchiedde , uit welk alles rüet on-
duidejyk is op te maaken , dat het aanblyven der
Veertigen voor hun leeven op geene reeks van uit-

dniklyke keuren berust ; ten zy men het Oólrooi van
147Ó alleen in dit geval wilde doen gelden; en dan
moeien zy een Collegie uitmaaken, ten eenenmaal
onderfcheiden van de Vroedfchap, welke laatfte als

dan ook de vacante plaatfen in hetzelve moet ver-

vullen. Het is 'er zeifs zoo verre af, dat de Veer-
tigen en de Vr.oedfchap één en hetzelfde Collegie

zyn zouden, dat den eerlfen niet vroeger, dan in

1510 en 1514 zitting vergund werd in alle de ver-

gaderjn'^en der Vroedfchap , met volle magt, om,
even als deze laatfte , in alle voorkomende zaken
te kunnen (Icmmen C*); wordende 'er tot de hoeda-
nigheid van eenen Veertig gevorderd, dat hy zeven
jaaren Burger van de Stad moet geweest zyn , als-

mede, dat, zodra hy van woonplaats verandert, of
Schout mogt worden , hy alsdan zyne gehcele aaa-

Ipraak op deze bediening verliest Cf).

i Vroedfchap^ Ryckdom en Gemeente,
*

In de eerfle tyden , werden in gewigtige omftandig-

lieden alle de Burgers opgeroepen ; zo als in 't jaar

1299 , om Jan van Henegouwen tot Graaf in te huldi-

gen (§j. Even als in verfcheide andere Steden , beftond

ook waarfchynlyk de Vroedfchap te Leyrien, onbe*

paald , uit zoodanige Burgers , die of door hunne kun-
de, of braafheid, of door hunne middelen in aanzien

waren en het algemeene vertrouwen tot zich trok-

ken. Zy maakten een Collegie uit, om in alles,

wat de belangen der Burgery betrof, hun advies en

Hem te geven. In den jare 1363 ontmoet men hen,

onder den naam van Froeder Lude , gevende hunne
toeüemming tot eene nieuwe inrichting ter bevorde-

ring

e*) IL'^rdv. vmi L^^den, bl. 135 en 148.

(tj Jbtd, bl. 138, 159 en 140: p6 en 97: loi en lojU

(§j Mieris, D. II. bl. 839.
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Ting van de Laken -neering (*): doch. Wanneer men
alzoo over de belangen der Gemeente raadpleegde,

was het 'er verre af, dat het Gerecht en de Vroed-

Ichap hierin hun eigen goedvinden konden volgen,

zonder vooraf den raad van het gros der Ingezetenen

in te nemen. Van het jaar 1355 vindt men eene

Refolutie betreffende de Privilegiën en den naam van

Schout , Schepenen en Raad , by raade en goedditnken

dsr goede luiden gemeenlyk de Poorteren der Stede,

In 138Ó en 1402 kest men .niet alleen van eene Ge-
meene Froedfchap^ met welke het Gerecht zich ver-

droeg Cf); maar zelfs vindt men in het jaar 1387
een uitdruklyk accoord tusfchen Philip, Graaf van

Wasfenaar, den Burg- Graaf, en de Stad Leyden,
hy cojifent en goedduncken des Gerechts , ende der

Vroedfchap, zo zy met der Gemeente gefproken had"

den van der Stad^ om de gemeeene ou'baar der Ste-

de (§). Een ander, niet min gewigtig, ontmoet men
in 't jaar 1420 tusfchen den Burg- Graaf van den

fienen kant , en niet enkel de Burgemeesters , Sche-

penen, en Raad, maar zelfs van de Gemeenlyke ^ die

Foorteren der Stede van de andere zyde; gelyk men
ook in volgende tyden , byzonderlyk in 1420, 1434,
1440, 1447, 1449 ^n 1451 (:1c). Burgemeesters,

Schepenen en Raad zeer dikwyls den rade en con-

(ent ^ het advys en goedduncken ziet innemen van de

Mingen en Gemeene l^roedfchap ,ja zelfs , van de Ryck^

dom en Notabele. Zelfs vinden wy in het jaar 1444 , dat

de Gedeputeerden ter Dagvaart uitdruklyk weigerden,

zich over een point van deliberatie te verklaaren ,

voor en aleer zy de Froed/chap^ Rykdom en. Ge^
meente harer Steden by een geroepen en derzelver

advies hadden ingenomen (-J-). In den jare 1462 , wan-
neer men over de belofte aan Hertog Philip handeK

de,

(*) Handv, van Leyden , bl. 363,

^ (t^ Gr. Charterh. D. 1. bl. 485, 7p5, 838. Handv.
bl». 469.

(§) Dienstb, van Leyd. bl. 40. Mieris D'. III. 475.
(^) Handv. bl. 222, 290, 224, 225 en 176.

Ü) Zie de X. Mem, van rosé, bl. 7, 10. verH én de
RiEMER, Befchryv. van 's Gravenhage ^ D. IL Z^.

E4
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(ie, om, by zyn overlyden

, geen anderen Granf,
dan zyn zoon Karel , te zullen erkennen , gefchiedde
zulks niet alleen hy conient van de Vroedfchap en
Rykdom, maar zelfs van Gemeene Poorteren C^)

;

en , onder de dagtekening van ;-o Janu?ry J477,
vindt men een accoord geboekt tusfchen de veifchil-

Icnde, toen heerlchcnde, partyen, by welke gelegen-

heid een zo keurige , als gewigtige , lyst voorkomt
van 67 Vröedlchappen met hunne naamen , behalve

nog een dertig tal van de Rykdom en Gemeente Cf).

In 1514 had 'er eene byeenkomst plaats van de

Vroedlchap, en óeJl'^eerte (meerderheid) van den Ryk-
dom , om hun advies en toelleaiming te geven tot

-eene buitengewoone Vtrkiezii;g van Burgemeesters,

Schepenen, Threfoiiers en Veertigen, welke toen van

den kant der Commisrarisfen van Keizer Maximiiiaan

werd bevolen : doch , naardien in dit zelfde jaar

by een Odrooi , welk in 1519 nog nader bevestigd

is, den Veertigen zitting en Hem onder de Vroed-
fchappen vergund werd, kan men zeer ligtelyk na-

gnan , op wat wyze, en om welke redenen de Veer-

ligen zich van tyd tot tyd het geheele gezag van
de Vroedfchap hebben toegeëigend. De ondervin-

ding leert ons genoegzaam , hoe rasch de heersch-

ziiclit en Üaatzucht in een vast en permanent Col-

legie haren zetel vestigen , en welk een groot voor-

regt hetzelve daardoor verkrygt boven alle andere

Collegiën , die op eenen vryen en onbepaalden voet

zyn ingericht. Na dit alles dan kunnen wy als eene

«genoegzame zekerheid opgeven, dat de Veertigen

geene^keur of Privilegie kunnen aanwyzen,, waarop

hun uiifiuitend voorregt , zoo nadeelig in der daad

voor den invloed der liurgery , zou gtgrond zyn.

AVel is waar, men heeft naderhand, en byzonder in

de jaarcn 1582, 1583 en 1676 tusfchen de Vroed-

fchjip en Veertigen de volgende onderfcheiding ge-

maakt, dat men namelyk, door de eerden alle de

zoo-

(*) HarJy. bl. 61. Mieris, D. III. bl. 611,^25,
JC65.

{^\y Ilandy, bl. 164.
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zoodanigen verftaan moet, die Burgemeesters en Sclie-

penen of daadelyk zyn , ot' geweest zyn , en door

de Veertigen alle die geenen , welken den breedt-n

Raad of de Groote Vroecifchap uitmaaken; doch, iii

hoe verre deze onderfcheiding gegrond zy , kan uit

de reeds bygebragte ftukken genoegzaam worden af-

geleid. Omtrend de tyden echter der Staats- omwen-
teling vint men geene andere Vroedfchapj^n , dan

de Veertigen. Willem de lilc zelfs , vreezende , dat

een zoo aanzienlyk aantal, in een tyd, waarin de

bevolking der Stad door het iangduurig beleg merke-

lyk verminderd was, eenen te grooten invloed des

Volks te weeg bragt , verminderde hetzelve tot opzei-

tien Leden , onafhanglyk van de wr Burgemeebters , en
egt Schepenen , die allen buiten hetzelve Collegie ge-

kozen werd-en: en, ichoon hy deze zyne daad van
gezag kwanswyze op het verzoek van eenige Burgers

grondde, deed men echter tegen deze nieuwe inrich-

ting verlcheide uitdruklyke verklaaringen , waarin men
hem met ronde woorden te kennen gaf, dat niemand hoe
genaamd hetregt had, eenige inbreuk op de Privilegiën

te maaken. Doch de Stadhouder kreunde zich weinig aan
deze herroepingen; buiten-den gewoonen tyd verander-

de hy de geheele Regeering, en ilelde zelfs eenige perfoo-

nen tot Regenten aan, die geene Poorters waren. Met
dat alles was dezo vermindering Hechts van zeer kor-

ten duur, naardien het getal der Veertigen op den
pden van Oftober 1576 wederom volledig werd (*).

Op dezelfde wyze gelchiedde de verandering der Re-
geering door Willem de lilde, in deajare 1672, na-

dat hy zich door een Request had gevolmagtigd geoor-
deeld, en de Burgers hem een getal van tagtig perfoo-

nen hadden voorgefteld, om daaruit te verkiezen (f}»

Regten^ op ^jjelken de Burgery aanfpraak kan maaken.

. Uit dezen voordragt der zaken nu blykt ten klaarflen

,

wel-

(*) Zie ORLERS, Befckr, van Leyden^ D. III. bl. 588
en 589.

(t) /^/^. bl. 15^, Valkeinier Ferw, Eur, U,6%6p
^^41 en 843.

Es
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W^elke geweldige fchokken en omwentelingen het Stadg-

bevvind van Leyden heeft moeten doorftaan , eer bet

tot dien ftaat gekomen is 5 waarin hetzelve zich- tegen-

woordig bevindt. Dan, fchoon de klem van het pu-

bliek gezag van tyd tot tyd in handen van het Collegia

der Veertigen gewrongen is, heeft echter deftaatzucht

daarenboven nog middel weten te vinden ^ om de

eigenlyke Regeering flechts tot een kleener getal te bepaa-

len,en dus hoe langs hoe onaf hanglykervanhet Volk te

maaken. Wy bedoelen namelyk die conventiën , om aan

Hveeejitwintig of zesentwintig perfoonen de befchikking

der zaken en ambten , en aan de Burgemeesters alleen

(ie beheering van al wat de Stad in de Vergadering

der Staaten heeft te verrichten , als mede de belkllin^

der vacante plaatfen in het Collegie der Veertigen over

te laten ; wy bedoelen die achterhandfche en geheime

bepaallngen, om niet die geenen te verkiezen, die

%y in hare confcientien , de nobeljle en rechtvaerdig-

Jie ^ de nutfte en bekwaamjle daartoe kunnen en weten
zullen , zonder eenigen haat of nyd , zonder iemand
hoegenaamd te verfteken , van welken rang of ftaat hy
zyn mogt ; maar voornarnentlyk die geene , welker

voorouders , maagen en aanzienlyke vrienden in de Re-
geering zyn gewent , ofte die aan dezelve vermaagfclmpt

zyn (,*); en ten aanzien van Schepenen, niet cie

2oodanigen, die zy in confcientié de nutften oordee-

]en , maar volgens den rang en order , die ''er onder

hen zyn: en eindelyk, met betrekking tot de onder-

fcheidene Commisfiën , ook de zoodanigen , die het be-

lang van hun ondergenoemden in 'ï befonder zullen be-

zorgen. Wien moet het in der daad niet v<?rbaazen

,

dat men dan nog, by fchikkingen van dien aart —

•

fchikkingen , by welken men alle beginfels van regt ^

billykheid en vryheid ten eenenmaal omverre wierp,

€n de magt van een geheel Regeerings- Collegie van
veertig Perfoonen tot op zes en twintig , of liever , tot

op veertien ^ÓAQ. toch de meerderheid uitmaaken , ovcr-

bragt ;
ja in verfcheide , en wel de gewigtigfte opzig-

t€n 5 aan vier , ja zelfs aan één perfoon onderwierp—
wiea

•

(*) Zie deze twee Conventiën in de Handv, van Leyden ^^

bl. 171 en 173.
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wïen moet het , herhaaleii wy, niet verbaazen , dat mea
by dat alles nog onbefchaamdelyk durfde bewee ren

,

dat men „ de Privilegiën , Octroijen en Keuren,

„ zorgvuldiglyk onderhouden, en in alle deelen zou-

55 de waarnemen."
Doch gelukkig zyn de tyden veranderd. Deze voort-

brenglèls der duisternis kunnen niet langer het licht

verdragen, welk van rondsomme ten voorlchyn komt.
Reeds in den jare 1782 hebben eenige vaderiaiuüche

Regenten zich met moed tegen deze inbreuken verzet,

en de Item der onafhanglykheid van hun ehiQu Ojüe-
gie in de Raads- vergaderingen doen klinken , en de
Vroedfchap zelve heeft in het volgend Jaar 1783 niet

geichroomd, de voornaamilen dezer fchandelyke kluis*

ters te verbreken ^ terv\^l zy toen ten tyde bellotea

heeft, dat ,, voorraan tot het onderzoek van alle za-

5, ken , de Vroedfchap rakende , zullen worden be^

5, noemd de vier Regeerende en twee oudfle Oud-
,, Burgemeesters; de twee oudlle Regeerende, en twee

5, oudlle Oud- Schepenen ; twee Gedeputeerden ten

5, Dagvaart, en twee oudlle Veertigen , en dat aan

5, alle de Leden van de Vroedfchap, alie de Papieren,

5, tot de deliSeratiën behoorende, vooraf zullen wor-
^, den gezonden , om dezelve te examineeren. " Eene
Refolutie in der daad , door welke het wyd beroemde
Leyden zich op nieuws op Regenten kan beroemen,
wier doorzicht en braafheid hen de regten van het
gezond verftand en de billykheid gereedelyk doet hand-
haven, en ook voor het vervolg eene gegronde hoop
verfchaft, dat zy de Herftelling der aloude Confticutic

even ernftig zullen helpen bevorderen.

Voor het overige heeft 'er tot nu toe geene andere
onderfcheiding van de Vroedfchap plaats, daii enkel 'm

hQiHeere- boekje. De Vroedfchap , weleer uit de voor-
naanide Burgers beflaande , is nu enkel tot het zoa
even genoemd Collegie der Veertigen bepaald. De Ryk«
dom, de Notabelften en de Gemeente worden thands
nimmer over publieke zaken geraadpleegd, zoo als

te voren. De Veertigen worden niet, gelyk weleer,
door de gemelde voornaamfte Burgers, die meestal in
de Vroedfchap ingefchreven waren, benoemd. De
Schout is geensfms_buiten dat Collegie der Veerti-

êeii
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gen ,2efIoten. Men vindt j2:eene Schepenea , die uk
het lic'iai'u der Burgers zijn verkozen. De Burge-
meesters worden niet meer uit het gros der Ingeze-

tenen genomen; zy worden niet langer door 'ieder

Qnartier der Stad , zelfs door geen gedeelte hoege-
iiaami der voornaamfte Burgers, onder dtn naam van
Vroedfchap, benoemd, zoo als dit alles te voren in

deze Siad plaats greep.

Met dat alles echter zyn wy zeer verre af van te

beweeren, dat alle die oude inrichtingen naar de te-

£:enwoordige omftandigheden volkomen zouden ge-

ichikt zyn: doch ook aan den anderen kant kan
geene verandering van zeden en gewoonten de wet-
tigheid der oirfpronglyke leuren verminderen. Deze
keuren te veranderen, heeft nimmer zonder de uit-

druklyke en formeele toeflemming der belanghebben-

de Partyen van wederzyde kunnen of mogen gefchie-

den, en dan nog nimmer met benadeeling van bet

regt der volgende geilachten; en zoodanige toeftem-

ming echter weten wy niet, dat immer heeft plaats

gehad. Welke gevolgen , bidden wy , zouden , ten

aanzien der tegenwoordige regeerings-form, uit deze

gelegde gronden niet zyn af te leiden '? Zou het dan
niet eindelijk tyd worden , dat men van den eenen

;zoo wel als van d^n anderen kant zich bereid ver-

klaarde tot zoodanigen aflland , als de gemeene wel-

vaart, om op eenen vasten voet gegrond te zyn^
in der wanrheid vereischt V Zou men, by voor-

beeld, de Regecring niet op denzelfden voet kun-

nen: laten, als zy zich tegenwoordig bevindt, behou-

dens echter dit regt, dat de voordellingen of eerile

nominatiën van Burgemeesters en' Vroedfchappen

door de voornaamite Burgers moesten gefchieden?

Deze voorllelling immers is zeer verre af van eene

nieuwe leer te zyn. De Stadhoudersgezinden zelfs

van 't jaar 174^^ (f) hebben niet alleen op deze ver-

nieuwing aangedrongen , maar nog daarenboven de

oprichting voorgemeld van een foort van Gemeens-
lui-

(f) Zi3 Onderzfsk dver de öude Trivilcj^iea en Hand-
vesten div Si til L'j^d^n , weilv aas elib luzac worde

toigefchrevea.
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luiden, op dezelfde gronden, waarop zulks door de

aanzierlyke Vergaderlnj^ der Gewnpenüe Corpfen, in

1785 te"^ Leiden "gehouden, geichicd is. „ De Stads

Rekeningen, „ her zyn de eigen woorden dezer Stad-

5, houders- gezinden, „ moeten niet door de Regcn«

5, ten , maar in piiefeniie van vier Volmagtcn uit de

„ Burgery , by de Gegoedllen uit de Bonnen g8-

55 kozen, met open "deuren gefchieden.
"

AMSTELDAM.

Amfleldam, fchoon de vyfde in rang der Holland-

fche Steden , is nogihands de grootfle , de meest be-

volkte, de rykfte , en gevolglyk , de vermogendfte

Stad van Neérlands Republiek geworden. ,, Deze

„ verhevenheid boven alle de anderen hebben \\^ nog

„ niet verloren ; onze koophandel bloeit by aanbou-

3, dendheid ; wy bezitten alles , dat ons groot kan

„ maaken ; toen wy groot zyn geworden , waren de

5, zaken in denzelfden Haat, als nog heden ; wy kun-

3, nen niet zien, dat eene verandering by ons verbe-

^, tering zou te weeg brengen; elke vervvisfejing doet

„ ons beeven ; ja , een meerdere invloed des volks

„ zou niets minder , dan een geest van partyfchap^

„ van onrust en van oproerigheid verwekken , waar-

„ door die flille gerustheid , welke de ziel van den

5, koophandel is, geheel en al zoude vernietigd wor-

„ den". Dus redeneeren de voorftanders van het te-

genwoordig fysthema, welk het Volk eenen biilyken

invloed ontzegt op de Regeering. Men gaat zelfs met
deze aanmerkingen zoo verre, dat men zich niet ont-

ziet te beweeren , dat het aldaar ten uitcrften onvoor-
zichtig zyn zou, om de uitfpraaken der Regterlyke

Vierfchaaren aan zoodanige voorfchrifcen te onderwer-
pen , als de grond beginfelen en wetten der Burgerlyke

Vryheid anderszins wel zouden vorderen.

't Is hier rie plaats niet, om deze fcb.ynbare gron-

den te wederleggen. Alleen kunnen wy niet naiaüen

ter neder te ftellen, 't geen in den mond van eenen
Vriend des Volks niet onvoegzaam zyn zou ter beant-
ifvoording. „ Hebben niet de plaatfelyke oorzaken tot

3, de grootlieid van Amfteldam meer loegebragt . dan

35 die, welke uit hare (taatkunde ontkcna zyi^ Ver*
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anderen deze laatHien niet dagelyks ten haren na-

deeleV Worden niet verfclieide andere volken da-

gelyks verlicht omtrend de belangen van hunnen
koophandel? Maaken zy niet dagelyks gebruik van
de natuurlyke voordeelen , die aan liun eigen land

verknocht zyn, en die zy voorheen uit traagheid

of onkunde verwaarloosden ? Heeft niet onze Re-
publiek zich de gewigtigfte takken van koophandel

zien ontwringen , waarin Amfteldam het voornaam-

fte aandeel bezat? Heeft niet die van de Oost-Ii>

dien , weleer de voordeeligfte , onlangs de gewel-

diglte fchokken ontvangen , en bevindt dezelve zich

niet nog by aanhoudendheid in het grootfie gevaar

van eenen jammerlyken ondergang? Zou het dan,

in dezen 'toeliand van zaken , niet ailerheilzaarast

wezen , dat het vermogend Amfteldam , door zyn
voorbeeld , eene Staatkundige hervorming onder-

ileunde, welker gevolgen den geest van naarftig-

heid en koophandel allerzekerst zouden doen her-

leeven en verfterken ? Zeer verre immers is het 'er

af, dat men het Volk eenen gevaarlyken invloed

op de Regeering zoude willen toevoegen. Het plan

eener Grondwettige Herflelling ftrekt , in tegen-

deel , om al het gevaarlyke der tegenwoordige

Democratie te vernietigen, Zy- bedoelt enkel , der

onkundige, onffcuimige, en ligt te verleiden menig-

te dien invloed te benemen , welke den Staat zoo

dikwyls ten geesfel verftrekt heeft , om denzelven

in handen te geven van waardige Burgeren , na-

inelyk, van hun, die door hunne goederen, door

hunne naarlligheid , door hunne opvoeding , be-

lang hebben in- de handhaavening der Conftitutie

,

in de bewaaring der algemeene rust , en de ver-

meerdering van het welzyn des Volks. En dan

nos:, tracht men dezen invloed w^el verder uitte-

ürekken, dan tot het regt van Nominatiën ? Be-

doelt men , met de aanffelling van Gemeensman-

nen, hun eenig deel te geven aan de Regeering?

Hebben niet dezelfde inrichtingen in verfcheide an-

dere Steden plaats , die beroemd zyn door haren

koophandel? Heeft niet Dantzig, midden inbare

Burgery, eene dergelyke foort van Gemeeiisluiden?

Is Londen niet het hoofd der Koop- Steden? £n
•, zya
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5^ zyn echter niet daar ter plaatfe de afgevaardigden

5, ter vergadering der Wetgevende Magt ; is niet dnar

„ ter plaatfe het ligchaam der Srads- Regeering alleen

„ aangefteld door het V^jlk ? Geeft niet aldaar het

5, Volk in perlóon zyne aandryving in de publieke

„ zaken ? Hebben niet de oude Republieken ,. dÏQ

„ van Athenen , die van Carthago en van Marfeille

5, — Republieken , welker koophandel zoo uitfte-

5, kend , en niogelyk nimmer fterker ^ gebloeid

5, heeft, dan onder eene meer volftrekte Volks -regee-

5, ring , dan men thands poogt in te voeren — heb-

.;, ben niet dezen — doch, waar zouden wy ein-

,, digen, indien wy dit alles naar behooren wilden

5, ontwildelen? — Zouden wy uit deze voorbeelden,

3, zouden wy uit de natuur der zaken niet kunnen
5, bewyzen, dat de koophandel in een allernaauwst

5, verband (laat met de forni der Regeering , en dat

„ dezelve, naar mate zy de waare burgeriyke en po
5, litieke vryheid ten grondflage heeft, of daarvan af-

5, wykt, eenen bloeienden of kwynenden koophandel

5, ten gevolge heeft ?" — Doch , waartoe zouden wy
ons met dit betoog verder inlaten ? Het zy genoeg,
de algemeene gronden, zoo voor als tegen, onpartydig
te hebben voofgefteld ; terwyl wy na dit alles des te

voegzamer kunnen overgaan , om de oude regten op
te fpooren, op welken het beroemde Amfteldam ins-

gelyks zou kunnen eifchen , in het plan eener Grond-
wet tige Herdeliing te deelen.

Schepenen»

Amfteldam is eene der jongde Steden van Holland.
Reeds van ouds ziet men de burgeriyke regts- oefening
in handen van Officieren, door den Heer van Amitel-
land of deszelfs Bailluw aangefteld. De Graaf van
Holland, eiudelyk, deze Heerlykheid in 't jaar 1311
zynde magtig geworden , verkreeg deze Stad , onthe-
ven van de kluisters , onder welken de kleine Heerlyk-
heden gewoonlyk min of meer moesten bukken , eene
nieuwe kracht. Naar mate zy uitgeftrekter en vermo-
gender werd , verwierven ook de Ingezetenen eenen
grooteren invloed op de Stads - Rcgeering. In het jaar

1449 werd hun het gewigtig voorregt gefchonken van
zei*
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zelven hunne Schepenen te verkiezen ; ten minden,
crni jaarlyks eene nominatie te maaken , uit welke de

Graaf of zyn Gcmagtigde verpligt was te verkie-

zen (*)* üeze noininarie werd toegellaan aan den

Pvaad gefamenlyk met de Burgemeesters en Schepe-

nen, die in dienst waren. In deze Charter van Her-

tog Philips van Bourgondiën wordt gezegd , dat zy,

die de nominatie maakten, zouden verkiezen veertig

Goede ^ Eycke^ Eerbare ^ Notabe'e en Reckelyke Per-

foonen^ Poorters der Stede ^ uit welken de Graaven^

ef hunfie Gecommitteerden ter faecken hunner Lande
van Holland^ zeven Schepenen zouden kiefen. Dit

voorregt , flechts voor den tyd van B jaaren gegeven ,

werd , na derzelver verloop , nog voor tien volgende

jaaren verlengd. Maria van Bourgondiën, eindelyk,

ïtrekte in 't jaar 1476 dit regt uit voor altoos of ten

eeuwigen daghen^ en Philips de ilde bevestigde zulks

in 1558. In het volgend jaar verkreeg de Stad het

regt, dat het getal van Schepenen tot op negen zoude
gebragt worden , die altoos uit een dubbel getal zou-

den verkoren worden ; maar Willem de lile bragt in

't jaar 1581, in den naam des Konings, die toen nog
niet was afgezworen , de zaken wederom op den ou-

den voet. Zedert dien tyd is de verkiezing uit een dub-

bel getal altoos overgelaten aan de Stadhouders in der

t^^d, en, by gemis van dezen, aan de Burgemeesters,

Het Schouts-ambt , weet men , is door de Graaven voor

twintig duizend Gulden aan de Stad afgeltaan ;
ge-

volglyk heeft zy daarvan de volflrekte verkiezing, die

als nog door Burgemeesters en Raaden gedaan wordt.

Laat ons , om den aart dezer gewigtige regien dui-

delyk te ontdekken , eens zien , wat Burgemeesters

en Raaden oorfpronglyk geweest zyn , en nog zyn
overeenkomflig de waare Conftitutie.

Burgemeesters,

Het oudfle bericht , welk van Burgemeesteren hier

ter Stede voorkomt , is in de Rcgeerings - lysten

,

voor de Handvesten en elders gedrukt, op de jaa-

ren

(*) Zie Gefchied. van Av:fi. D. VIL B, L HoofJjl. L
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ren 1343, 1357, 13^9 ^ i.npi en 1397, daar zy
Beraders en Raedsluiden der Foorte van Amjielre-

damme genoemd worden. Voor 't overige is het al-

gemeen bekend , dat de Burgemeesters meermalen

genomen werden uit zoodanige Burgers , die Colo-

nels der Schutrery geweest waren (*).

Wat nu de aanftellii)g van Burgemeesteren betreft,

dezelve gcfchiedde door de Graaven niet dan in buiten-

gewoone gclegenhetien. Ook werden zy zeer waar-

Ichynlyk niet door Schepenen gekozen, omdat men de-

zen daartoe niet eerder gemugrjgd vindt, dan by hec

vergunde Privilegie van Hertog Albert ^an den Jare

1399. En nog Veel minder door .Ici Raad, omdat 'er

van eenen permanenten Raad, eerst langen tyd na de

aanflelling van Burgemeesteren, wordt gewag gemaakt.

Er blyfc derhalven geen twyrel overig, of zy werden»
even als in veele andere oude Steden , door de voor-

naamflen uit de Bargery gekozen, door welke voor-

naamflen insgelyks, zo als wy naderhand zien zullen,

de veikiezing der Vroedfchappen oudtyds geichied-

de (f). Eerst by de vergunning van het gemelde Pri-

vilegie , werden „ de K'efers van Burgemeesteren ,

5, alle die ghene, die Schepen of Raed, dat is Bur-

„ gemeester, giiew^est hebben", of, gelyk men 'c

ilcoos verdaan heeft , alle R -geerende en Oud Bur-
gemeesters en Schepenen. Van dit regt vaa verkie-

zing was de Schout van Ainfteldan volllreivt uitger

floten; gelyk zulks, inde Reglementen van 15Ó5 en
1641, ook ,, aan Vaader en Züon, aan twee Broeders,

„ en aan dezu'ken verboden was , die eenig duur-

„ zaam ampt buiten de Stad bekleeden" (§).

Raaden.

Zoodra de Stad in grootte toenam , werd de Bar-

gery niet alleen door Burgemeesters vertegenwoordigd ,

maar ook, even als in andere Stelen , door eeneu

Raad. In den begume vind men vau geen bepaali

O ^1m|l. GeTch. lïï. 180. fJmiv. van /Jmd.bl. \6j.

(t ) Ibid. m. D. in, foL bh 286 en 2;;7.

Ci) Ibii. hU 28<5.

IL d&£i.. F
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p:etal gewag gemaakt. Waarfcliynlyk waren de eerfle

kaaden alle zoodanige Burgers , die zich door hunne
kundigheden of rykdommeii onderfcheidden , waarom
men aan dezen den naiuii gaf van f^ysheid en Ryck"
dom, In zeker fluk van den jare 1274 (*j leest men
een verdras^ , gefloten tiisfchen Florens de Vde ^

Graaf van Holland , en den Raad en gezworen Ge-
ineents, Conciliiim éf Univerjitas Conjuratorum^ van
Aemflel.- De tyd^v/aarop derzeivergetal bepaald werd,

is dus onbekend. Eerst in het Privilegie van Hertog
Philips van Bourgondiën , van 14 April 1449, wordt 'er

gefproken van HJier en twintig Leden, die van oiits en^

cvsr langhen^ als Raeden der Stede ^ by der Gemeyn-

te ghckoreii zyn. De Stads - Protocollen of Registers

inaaken 'er uitdruklyk gewag van, onder dtn naam van

mer en twintigen^ welk gcral, by een handvest van

Maria van Bourgondiën , in Maart 1476, nog met twaalf

werd verniecYlerd, die insgelyks benoemd werden door

de Geraeentc (f). E" iia dezen tyd bleef de Raad be-

flaan uit zes en dertig Leden. Volgens het zelfde , zoo
even genoemd. Privilegie, hebben de fungeerende Le-
den de magt,om de vacante plaatfen in hunCollegie te

vervullen, mits kiezende, by haren eede en ccn/cien-

tie , andere mtabele ende eerbare perfoone-n, In het jaar

1565, by gelegenheid van zekere klagten der Gemeente

over eenigc misbruiken, die door de al te naauwe btoed-

vervvantlchap der llaaden plaats greepen , beval de

Gouvernante der Nederlanden , dat geen Üief- vader

en fchoon-zoon, noch twee zwaagers , waarvan de

een des anders zusier getrouwd zou hebben , te ge-

5yk in den P^^aad zouden komen (§J.

Aloude invloed der Burgery op de Stads-

Regeeriiig.

Men zou zich geweldig bedriegen, indien men \ut

dit vértoog wegens Burgemeesters en Raaden wilde

befiuiten, dat de Burgery van Amfteldam reecfó vroeg-

tydig haar onmiddelyk deel in de publieke zaak had
ver*

(*) /Imjl. Cefch, HoofcIJi. V. mieris, I. bi. 375.

(-f} Handvi van Jm(l. bh 105.

(§) Zie Amjl, Cefchied. D I. bl. 273.
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verloren. Het blykt in tegendeel , dat zy , zoo wel
in dezQ , als verfcheide andere Steden , zich met
des te minder zvvaarigheid heeft kunnen verze':ten

tegen het aanftellen h.ircr lleprcüfentanten , zonder
dat zy daarin was gekend geworden, tervvyl zy nim-
mer het regt van invloed verloren heeft op alle ge-
wigiige zaken , die haar onmiddelyk betroffen. By de
algemeene deliberatiën der Regeering werd niet alleen

de Raad, zelfs Jia.iat deze een bepaald ligchaam uit-

maakte , geroepen ; maar men vergunde ook daar-

enboven den toej^ang aan de Vroedfchap , die , in iha
Jare 1494, behalve uit den Raad, ook nog blykt be-
llaan te hebben uit alle die gcenen, die Scliepenen
geweest waren. Ja , men lier aidaar zelfs toe de voor-
naamfte Burgers, onder den naam van Ryckdom^Ryc^
ke en Notabele^ of ook onder dien van de Alinge G^-
meente C^« Reeds in 1422 leest men, dat de Gede-
puteerden van Amfterdaoi ter Staats- vergadering van
Holland uitdruklyk verklaarden , in het voordel van de
Ridderfchap niet te kunnen confenceeren zonder den
Raad byeengeroepen , en het advies van Ryckdom en
Gemeente te hebben ingenomen (f;. Zd^ere Keui'
van den Jare 1477 is gemaakt, by advyfe en goet^
dunden ,' niet flechts van de XXXFI ," maar ook
^an meer andere 'goede mannen van der Gemeente.
Op gelyke wyze vindt men in de Jaaren 1469, 1471
en 149 ï verfcheide andere keuren openbaar afgekon-
digd, nadat het advies en de toellemming der voor-
naamfte Burgers daarover gevraagd was. In 't Jaar
1495') wanneer de oorlog, in wciken Karel de Scou*
te zyne Onderdanen bragt, de Stad in groote fcaul-

den had gewikkeld , werd in overweging iïenomen

,

of men geene nieuwe belastingen zoude heffen , om
dezelven te betaalen. Ten dez.^n einde kwamen niet

alleen het Gerecht en de zes en dertig Raaden , maar
ook de Notabele en de Ryckdom der Stad by elkander,
en namen onderling deswege eene refolutie (§^. la ij^is

had

O Amfïerd. Gefchied D. Iir, hl. 35 en 3(>. •

(t) De. rifmer's Bfchr van \ Gravsnii, IL bh
(§; ^i^Ji* Cefshied, D, i. bl, 193.
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hüd 'er insgelyks eene byeenkomst pkats , niet alleen

van de Regeenng,maar ook uit den gehee'en Buyck end§

PoorUren der Stede. Het onderwerp ter overweging

was niet minder, dan om te weten, of de vaart ?2aar

en 'öan de Stad, door het Marsdiep of 't Vlie, geheel

vry zoude wezen. En 'er werd met eenparigheid van

(temmen belloten , dat 'er geene belasting op deze vaart

zoude gefield worden. In 1502, wanneer Jan delkV,
Koning van Denemarken , de Stad Amfterdam om by-

(land vroeg, befloot de R.egeering deze adfiftentie niet

te verkenen, dan na voorafgaand advies en overleg

met de Gemeene Reeders , die in de Raad-kamer wer-

den opgeroepen (*). In 1542 werden fommige Ge-
nootfchappen en Gilden op het afbreken der lastadiën

gehoord, gelyk ook in de Jaaren 1565, 1566 en 1567
de Schutteryen en de Hootdluiden der Gilden werden
geraadpleegd. Ten dien tyde waren de drie Schutte-

ryen , beftaande elk uit twaalf Rotten , met even zoo

veel Hop! uiden, vergaderd, wordende elke Schuttery

op haren Doel ontboden, van waar ieder Hopman,
't geen by het meestendeel zyner Roisgezelien ge-

üemd was , voorts aan Burgemeelferen overbragt (f^
Men kan zelfs met veel grond beweeren , dat de

hervorming te Amilerdam haren opgang aan demc-
cratifche beginfelen is verfchuldigd. Niet alleen dee-

den de Schutteryen de ontwerpen by de gemaakte

Keuren tegen de Hervormden mislukken , door eene

liandvastige weigering, om daarni te willen toellem-

men (§); maar zy bragten het zelfs zoo verre, dat

ook haar advies en toeltemming gevraagd wierd tot de

keuren , die naderhand werden afgekondigd , om de

rust in de Stad, na de beelden- iïorm, te herflellen.

Uit haar midden richtten zy eene foort van CoUegie

op , welks Leden , onder den naam van Middelaars

,

zoo veel als Gemeensluiden waren (^^, Wanneer de

Staaten van Holland, in den Jare 1576, de Stad Am-
fterdam aanmoedigden, om tot de Pacificatie vanGend

te

,
(*) Amfterd. Qefchied. D. L bl. 198.

(t) Zie coMMELiN, Befchr. van Amjl. bh 2j{6»

(§) Wagen AAR, Amfi. I. bl, 280 en 285.

(^3 ^^i^' ^^' 2^5» 292, 302 en 38a.
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te treden , fchreven zy zoo wel aan de Schiittery en
de Burgers , als aan de Kegeering (*J. De Stad

eindelyk , in 't Jaar 1578, tot de Staaifche party

zynde overgegaan, onder beding, dat de Roomfclie

Godsdienst by voorkeur zoude bewaard blyven ,

kon ook daarin geene verandering gemaakt worden
zonder de uitdruklyke loeilemming der Schutteryen.

Deze vergaderden , ontlloegen de Regcering van ha-

ren eed en bediening, en iielden andere Leden, uit

haar midden by meerderheid van flemmen gekozen,
in derzelver plaats (f). Het volgend Jaar kwam 'er

eene keur uit op het diepen der wallen , die by raade

van de Schutteren der drie Schutteryeu gemaakt was
(§). By gelegenheid der raadpleegingen omtrend de

Overdra gt der Souverainiteit aan VVilleni den Illen ver-

klaarden de Leden van den Raad, dat men in eene

zaak. van zoo veel gewigt geen belluit konde nemen,
zonder toeltemming der Schutteryen en der wyken(^).
Kn het is opmerkelyk, dat, daar deze verklanring in

de maand van Jimy gefchied was , drie maanden na-

derhand de berugte Rcfoiutie der Staaten van Holland
ten voorichyn kwam, by welke zy beiloten, dat voor-

taan geene Sclmtteryen , zoo als ie voren, over s'Ge-
meenen Lands zaken zouden raadpleegen, dan met
hunne gemeene bewilliging. Op gelyke wyze verklaar*

de in den Jare 1584 de braave gornelis pi e»
TE RSZ. hooft in den vollen Raad, na de gevaar-
lykheid van deze Overdragt te hebben aangetoond, dat

5, op deze zaak niet alleen de Kapiteinen en Luitenan-

5, ten van de Sclmtteryen en wyken moesten gehoord

>,, worden; maar ook alle andere Burgers, en vooral

,^ het zeevaarend Volk , waarin onze meeste fterkte

„ be(taat "
(-j-J, voegende daar nog by, dat men deze

overdragt der Souverainiteit niet konde doen, „ om
5, dat men 'er de Gemeente nog niet toe zal konnen

„ brangen, zonder welke het v/erk nogthans niet uic

^ te. voeren is." In 'c Jaar 1672 zag^ men gewig-

ti-

X*) Wagenaar, //;«/?. I. èl, 249.
rt) Ilpi'd, bl, '^(:><) en 370.

C§) Ibid. D. lil. bL Z67.

(J Ibid. D, L bL 3»5 en 38p,
Vt) Ib. hU 393.
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tige herroepingen , uit naam der Burgery , ten voor*

fchyn komen, ciie zdfs ten grondllai't- gelegd wer-
den der verandering in de Regeering, welke toen ten

tyde plaats gteep i^*> By deze iivleaenheid merkt
AV- asjenaar aan , dat van alle de perfuonen , door de
Volks party voorgemeld , om de pjaatfen der a'gezette

Regenten te vervullen , door den Prins llecits één
gekozen werd: eei voorbeeld in de daad, (om dit

in het voorbygaan te zeggen) juist gelchikt om te

bewyzen, dat het Volk by de Vorffen alleen be*

fcbol'wd wordt als een werluuig, dat zy met voeten

treden , z-^o dra bet ter bereiking van hun oogmerk
gediend heeft (t^* Veelen onzer Landgenoten zyn
getiHgen geweest van het gebeurde in 1748. hxtt

welke haatelyke kleuren men het zeivc , ook
hier en daar niet ten onregte , moge affchilderen,

men kan echter niet ontkennen, dat zy, die de her-

roeping deeden, met zekere orde te werk gingen. Men
had Gecommitteerden uit de Burgery; men hield on-
devhandeliiigen met de llegeering; men leverde uit-

druklyke vertoogen in, om der Burg. ry eenig deel te

geven in de aanfrelling van Schepenen en Raaden; en,

had men in dit opzigt gelukkig gcflaagd , dan zoudeil

ook ongetwyfelvi de naamen van de aanleggers der

volks -bewegingen met roem tot de nakomelingfchap

zyn overgebragt (§X Op eene andere plaats maakt VVa-

genaar, wanneer hy verfcheide vouibeelden bybrengt

van den aiouden invloed des Volks op de deliberatiën

der wetgevende Stedelyke magt, de volgende aanmer-

king. 5, Dit is de reden, waarom de woorden Koe*
ren of Keuren en Plehijciten oï Volks-kennisjen ^ van
ouds, voor woorden van eene betekenis gehouden zyn.

Al 't welke men geenzins vreemd vindea moet, alzo

's Lands Graaven zelven, op het maaken van ordon-

liïinticn en overdragten, den Landftaet betreffende,

•niei rdleen de Ridderfcbap en .Steden piagten te boo-
ten, maar ook den raad ende het goeddunken van de
Notabele en verflandige perfoonen van den Lande in

te nemen" (^.}. Reg^

(*) Jmrr. Qefch, D, L hl, 638, 6z^ , 642 en 646,

(t) /^^^'. i^l. 646 en 6^7»

(^; JM^. Ili. Z). ^L iSoen 181.

'^J WJ, li. D, bl. 36.
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Regteri der Burgery,

Het blylvt derhalven genoegzaam, dat de Rykdom
en Gemeente te Amlierdam, oudtyds, deelhadden aan
de gemeene belangen , 't zy door de verkiezing harer

Vertegenwbordigcrs, of door eenen onmiddtlyken. in-
vloed op derzelver onderhandelingen. Het blykt reii

klaarden , dat , wanneer deze Rykdom ep Gemeente
zeer tairyk werden , zander dat men eenige fcbikkio-

gen gemaakt had, om de ftemnien benoorl^'k. te verza-

melen, men zyn toevlucht nam tot de yerdeelingeii

der Burgery, zoo door de Gilden als door de Schnt-
leryen. De oproeping der Schutteryen in 't byzonder
gelchiedde aldaar, zoo wei ais in andere Steden; voor'-

eerst, cm dat zy, den waaren Rykdom en Getóeenté
behelzende, in der daad konden gezegd worden d(:ïi

Burgm'llaat van allerleien rang uit te maaken; en ter{

fweed^n^ om dajihet, terwyl zy in Ideene yerdeelingeir

onderfcheiden waren, gemakiyk wa.s,, de flemraen,

zonder wanorde, op te nenien ; en dat nog mpc^zoo
veel re meerder reden, om dat de.Schutleryen, die

ooripronglyk Hechts één Gild uitmaakten , nacierhand

•de algemeene Burgery veri:egen\^'Oordigden5 zoo r^X'^^^Y

tot Compagniën gericht, eii in verichiliende Quartic-

ren werden afgedeeld (*J, ,, ^;

.

De Historie Schryver van Amflerdam erlcént dqs'zelf

de oude regten der Burgery; doch hy beweert, dafde
merkelyk loenemende bevolking de byeenroepiiigvder

Gemeente , ja zelfs der Ryke ,en Notabele Burger^ al-

ken , volftrekt onmogelyk m.aakt. Zou dan dees ach-
tenswaardige Scbryver kunnen onderileld worden , .on-

kundig geweest te zyn in de oude GcichiedenisT'Of

zou liy niet gedagt hebben om de Raaden van twnitig

duizend Burgers ic Athene, of om die van tweemaal
honderd duizend Burgers te Rome ? liet aanwezen van
dergelyke vergaderingen beneemt ons de tvvyfeling, of

«y mogelyk zyn.

Dezelfde Schryver intusf:hen merkt nog aan, ó,;\t

de Burgery, daar zy vertegenwoordigd wordt dQor
Burgemeesters en Raad, niets van haar oude xegt vèr-

. , io-

(*) Zie Amflerd. <^fchicd. lil, D. hL 168.
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loren lieeft, en, ni tegendeel, door deze vertegen-

woordiging harert invloed behoudt op de algemeene'^ be-

langen. Doch, waren deze Burgemeesters en Raad
iiiet even zeer de Vertegenwoordigers des Volks , toen

het Volk zélf nog wc,rd geraadpleegd? De Roomfche
Keizers decdm zich de waardigheden opdragen van

I3urgemeestcrs, Dictators, Pra^tors, Tribunen en Pon-

tificc'S. Onder óezQ benaamiiigen waren zy zoo veel

als v^'lks-verteoeiiwoordigers: en wat was echter in

<lie tyden de RoOieintchc Republiek ? Wat nu hec

zeggen van V\ ager>aar betreft , dat de Burgery hare

regt'en niet verloren heeft ; dat zy nog in verfcheide

gelegenheden , fchoon op eene verfchillende wyze ,

worot geraadpleegd; hiertoe , wel is waar , brengt

hy het^ voorbeeld by van de raadplegingen der Re-
geering inet de verfchillende Collegicn van Bewind-

iiebbcrs der voornaamile takken van negotie: maar,

welk voorregt hebben toch ÓQze Fewincihebbers boven
<le onderdanen der willckeurigfte Alleenheerichingen

,

alwaar het geenszins OHgcwoon is , dat de grootflc

T)efpoot zyne Slaaven dikwyls tot eene raadp legging

roept, om zich voor de ichandelyke gevolgen z\ner

onkunde te behoeden? Doch het is Vr zeer ver-

re af
,

'dat Amftels Burgery en Schuttery zich enkel

op zoodanige wyze zouden hebben moeten vernederen!

Zy zyn, gelyk wy, op authentieke gronden hebben

aargcLoond , niet flechts in huisfelvke zaken , niet ,

flecirts over Koophandel of Gilden, mrar ook over de

rdgeiiieene beiargen van Stad en Staat gekend gewor-

den. — Daarenboven hebben wy gezien , dat niet

alleen eenè vrywillige raadpleeging heeft plaats ge-

had , maar zelfs een uitdrukiyk afvraagen van de toe-

iiemtiiing der Burgery, of van het Volk, het welk

men niet gewoon is te verzamelen, om enkel te

laadpleegen.

ISkn heeft ook opgemerkt, dat te Amflerdam de

Regenten der oudlle en aanzienlykfle famiiiën voor de

iftlidhaavening der "oude Privilegiën bet meest pleiten,

iffP insgelyks allergunstigst denken over de Herftelling

Van zekeren invloed des Volks. Dit in der daad --r

mèn verdunne ons óezc aanmerkirg — ftrekt niet al-

leen tot "eer huiiner Vaderlands min, maartevens der

jiiistLeid yan hun oordeel, het kan hun niet onbe-

kend
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kend zyn, en de gefchiedenis van alle Natiën bewyst

het oniegenfpreLldyk, dat het Volk altoos ecüe groote-

re genegenheid koestert voor de afitamuielingen vaa

zoodanige Familiën, die den Staat gewigtige diensten

hebben bewezen, zoo dat het zelfs de vcr'jeffiiig van,

nieuwe geflachien , als 't ware met tegenzin, nauv

fc houwt : en in der daad niet zonder reden ; <^e onder-,

vinding kort niet zelden, dat deze gunstelingen der

fortuin naanwlyks tot dat toppunt van luister klim-

men , welk voor hun geheel ongewoon is, of zy zwel-

len rasch van eenen onvcrdraaglyken hoogmoed, die

niet zoo gem.klyk in liun vallen kan, welken reeds

gewoon zyn, de eerambtLU als gcmcene toevallighe-

den hunner geboorte te belchouwen. Dan laut ons

voortgaan. Zoo immer het plan eentr Grondwet-
tige ilerilelling nan Inmmigen een Phiton^ch ge-

bouw moge toeichynen , dan kunnen wy ligce-

lyk gel(;oven, dat zy het denkoeeld, om het vermo-
gende en volkryke Arallerdam daarin te doen ueeien ,,

niet min buirenfpoorig vinden. Ivlet dat alles echter

kunnen zy ons nnnmer betwisten, dat de gedagte eu
het vooruitzicht bekiorend is, en men zal het ons dus
ten goetie hou^ien , dat w^y ter dezer phiatfe de toepas-

iing oiaaken van onzen Poiitieken Roman op de be-

roemde Stad , van welke wy fpreken. Zou het in der

daad vreemd, zou het ongerymd wezen, wanneer wy
een dezer Raadshecren , w^clken wy zoo even den bii-

jykften lof toezwaaiden; — ren man, vol van dieu

ernst, vol van dien yver en vaJerlands- liefde, wel-
ke zich geenszins binnen den en gen kring bepaalt vaa
eenige familiën eener enkele Staci, maar die, gefproten

uit eene groote ziel en een doordringend vedland, zicii

uitftrekt tot den gantfchen omrrcK van de Repubhtk— zou het vreemd zyn, vraagc-n wy nogmaals, wan-
neer wy zoodanigen Burgervader , die zyne waare groot-

heid gevoelt, op het minden van de Beurs, voor eene
aanmerklyke Schaar zyner aanzienlyklte mede Burgers ^

de volgende aanfpraak hoorden doen?

„ Welk' eene eer is het voor 't eerwaardig ligchaam,

„ welk ik help nitmaaken , eene zoo talryke , eene zoo

5, aanzienlyke Biirgery te vertegenwoordigen ? Maar
5, hoe veel te grooter zou deszelfs luister en roem

5j wezen 5 indien dit ligchaarn nog dezelfde regten,

F 5 „ den-
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5, denzelfden invloed bezat op de fledelyke keuren of

5, wetten , als deze Stad weleer heeft mogen genie-

,5 ten ? Hoe veel te meer zou hetzelve in achtbaarheid

5, en in aanzien (lygen , hoe veel te meer zoudt Gy U
5, zeiven kunnen verheffen , indien het gezag dezer Stad

,

55 en dus de algemeene Wetgevende Magt , van zo
„veel belang voor deze Provincie, ja voor de ge-

5, heeie Republiek, niet enkel tot een Vier-manfchap

5, bepaald was , van 't welk bykans alle ambten en be-

, dieningen afvloeien , en door welks te grooten invloed

, ligtelyk eene llaaflche afhanglykheid zou kunnen ge-

boren worden? Het is zelfs de befchikking over de
', vacante plaatfen in ons Collegie , welke op deze af^

5 zonderlyke Leden voornaamelyk berust! De vcrkie»

5 zing, die wy doen, is enkel voor het uiterlyke; zy

, beftaat Hechts in naam, terwyl niemand den Candi-

,5 daat, dien zy voorftellen^ afkeurt, veel min, hunne

^5
geheele voorllelling durft verwerpen ! En , hing nog

j5 de aanllelling van dit Viermanfchap , zoo als wel-

j, eer, van het V^olk af, of van den Raad, die hetzel-

,, ve vertegenwoordigt , wy zouden te vrede zyn met
', hun gezag! — Maar neen: — Hunne benoeming

^5 zelve hangt van een ander foort van Collegie af,

'5 by 't welk de Rechts- pleeging de éénige grond is

, van deszelfs gezag ! — Eu dezen — ! Ja, door

, hen alleen is de weg gebaand , om tot de eer-

5, fie waardigheden dezer Stad , tot een. der gewig-

., tigfte ambten der Republiek te geraaken] — Nim-
' mer kan eenig Lid van den Raad zoo verre ko-

5 men, of hy moet vooraf dien fcheidpaal om ver-

,, re rukken , die , in eene zoo voikryke Stad , de

\ departementen der wetgevende en regtfprekende

, magt zoo gevoeglyk koude, en in der daad behoor-

„ de af te zonderen. — De Raad, mync mede-Jiur*

5, gers i die éénige bron , waaruit , en tot welken al-

53 Ls, wat tot de algemeene wetgeving betrekking

55 beeft, moest voortvloeien, en te rug keeren; die

5, Raad, waarin Gyzelven onmiddelyk wordt vertegen-

55 woordigd, is zoo weinig in achting, dat men in de

5, Staats- Collegiën de zoodanigcn ziet afvaardigen, die

55 aan denzelven niets het mintte verknocht zyn , en dus

55 eigenen zy5 wier bediening zich alleen tot de Stede-

55 lyke Regts- oefening moest bepaalden, zich alle de

53 kracht
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„ kracht van het hoog geza.^ toe. — En daar elk Sche*

„ pen op zyne beurt de Burgermeesteriyke waardig-

„ heid bekkedt, welke belooniiig bJyft \r dan overig

„ voor de verdienllen? — Of moeten alle dezels-en

„ enkel aan rang en fiimilie worden opgeofferd? —
,^ Een Staat is dan alleen vry , wanneer geen Bur-

„ ger aan eenige wet, hoe ook genaamd, verbonden

5, is, dan die hy, of zelf, of door zyne Vertegen-

^, woordigers , heeft goedgekeurd. Maar , wat be-

„ duidt eene vertegenwoordiging van iemand , zon*
^*, der dat men door hem zelf verkozen is? In eenen

„ vryen Staat heeft dan 't Volk het regt tot zoodanige

„ verkiezing, en dit regt is onvervreemdbaar. Welk
,, Republikein zou zulks aan het zelve kunnen betvvis-

,, ten, daar het Volk dit, onder eene monarchaale

,, Regeering, reeds bezeten, reeds heeft uitgeoefend?

,, I^ervult ^ braave Burgers! uwe harten met deze be-

^^ ginfekn! Waakt voor wwe vryheid^ om uwe Re^

,, priB/entanten te herftellen ! — Hunne magt vereenige ,

5, ver'ieffe zich te gelyk met de Uwe ! Zy zullen dan
„ iii al ritin gfzacii eu invloed herfteld zyn. En daar

„ tegenwoordige omftandigheden niet, zoo als weleer,
,•,'. de Volks • vergaderingen gedooü;en , maakt dan een
^,. verdrag met hun , die den naam van uwe Repraefen*

„ tanten dragen !

'*

Zie daar de taal , welke in den mond van eenen Voor-
ftander der Volks^regten niet ongepast zoude wezen ! —

Het blykt uit de opgegeven fchets ten klarften,

dat 'er in de Regeering van Amflerdam eene byzon-
derheid is, die in der daad eene ernftige opmerking
verdient; namelyk, dat de aanffelling van Burgemees-
ters, in plaatfe van, gelyk behoorde, door de Vroed-
fchap, of den Raad van zes en dertigen (die, als ei-

genlyke Reprsefentanten der Burgery en Gemeente,
de wetgevende magt uitmaaken) te gefchieden , in te-

gendeel ééniglyk afhangt van hun, die Burgemeesters
of Schepenen geweest zyn^ en dus van een foort van
Collegie van Schepenen , welk men reeds met den
luisterryken naam van den Oud -Raad heeft willen
beftempelen ; en men kan dus ligtelyk bezeffen , hoe
zeer alle die middelen, door weiken men het alge-
heele gezag tot deii naauwen kring van Burgemeeste-

ren
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ren beefc willen bepaalen , den Vertegenwoordigers
der Burgery hunnen wettigen invloed hebben doen
verliezen ; fchoon het zekerlyk te verbaazen is , dat

deze laatften, daar zy voor het grootfte gedeelte geene

billyke hoop kunnen voeden , van ten eenigen tyde

tot het Burgemeesterfchap te zullen bevorderd wor-
den , zich hun regtmatig gezag zoo gemaklyk hebben
laten ontwringen , doet *er zich thands echter een
vleiend vooruitzicht van herftel op , vermits men

,

volgens de algemeene gerugten , reeds in deze Stad »

een (tap gedaan heeft, om dit Juk te verbreken;
— en met zo veel te meer rede, als de Burgery,
hier door zoo wel , als door de Conventien , die on-

der de Regenten plaats hebben , niet dan met fchrik

het gevaar te gemoet zag , waaraan de Stad zou
worden bloutgelleld , wanneer zy den een of ander

tot^ haren gezagvoerer kreeg , die in geenen deele

dar vertrouwen der Gemeente en Burgery bezat,

op het welk, volgens de beroemde Memorie van de

ïleeren Temminck en Rendorp , van de maand
juny 1781, in eene F'olks- Regeering , als de onze,
het behoorlyk gezag en de goede orde alleen gevestigd

23;»; en zonder het welk binnen kort alles het onder

'

jie boven zyn zou. — Hoe wenfchelyk ware het

voor 't overige , dat men ook alhier, in navolging

van andere Steden , de mindere ambten aan ge-

ringer Burgers gaf , om hen meer en meer aan het

Vaderland te verbinden; — dat men niet langer de

Regenten de plaatfen in de Admiraliteits-Cullegiën liet

vervullen ;— dat men deSchuttery op een vryer en aan-

zieulyker voet inrichtte; — dat men — doch, waar-

toe eene verdere opnoeming? —Wy onthouden ons van

verdere aanmerkingen , daar wy ze reeds in den mond
van eenen regtgeaarten Regent gelegd hebben, en wy-
zen den Lezer naar de welfprekende , om niet te zeg-

gen, de onwederlej^lyke Memorie ter Adfirudtie van
im Verzoek door Mr, y.

^
C. Hespe en J. Verlem ,

onlangs uitgegeven , waarin niet alleen de Burgers

van Amfterdam , maar alle Ingezetenen onzer Repu-
bliek allerduidelykst zien kunnen , -* dat het ook aan
eenvoudige Burgers toebehoort, aloude Voorregten te

heriüijpen , en Uoe boosaartig en laag de zooaanigen

2yn ,
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2yn, die zulke braave Rur^^ers met den naam van
Oproerkraaijers durven ie bellempelcn.

Welken regtmatigen grond nu tot de gewigtigfte her-

roepingen aan de zyde der Burgery geven niet de egte

(hikken Jian de hand , die wy , ten bewyze van den Volks-

invloed , hebben by^ebragt? — Eene benoeming van
Burgemeesteren en Raaien,— eene raadpleeging, eene

toertemming van de Rykften en Notabelllen, — en dat

niet flechts in de gewigtiglte omftandigheden van Staat,

maar zelfs in menigvuldige Ordonnantiën en Keuren der

Stedelyke Politie— zie daar, het geen Amftels Burgery

weleer heeft bezeten , weleer heeft uitgeoefend ! Wie
toch zou , op de aangevoerde gronden , aan Hiar de

verkiezing vanRaaden, en van Burgemeesters uit het

lichaam der Burgeren — wie zou den Notabele In-

gezetenen het regt van (lemming in de Raads- verga-

deringen kunnen betwisten ? — Zoude de van ouds
aanzienlyke Schuttery haren aiouden invloed op de Re-
geeringS'bettelHng niet kunnen herroepen ? Zou zy
niet mogen yraagen, of de gemaakte conventiën en
tourbeurten in allen deele overeendemmen met het

plegtig gebed, vóór de verkiezing van Burgemeesteren,

Schepenen en Raaden, voor den throon des a lom-
te gen woon digen uitgedort , waarin men god
tot getuige roept, van eene keuze van Godvreezende

,

Waarachtige , F'erjlandige Mannen , der Gierigheid

vyand z'jnde ^ en, ten aanziene van Schepenen, van
de Reckelykjle Poorteren ? — Zou men niet mogen
vraagen , of het met de Privilegiën overeenkomstig zy ,

dat Burgemeesters, geene Raaden zynde, de befchik-

king hebben over vacatures welker vervulling aan de
keuze der Raaden alleen is overgelaten? 't Is toch ze-

ker dat de Raaden daar zy eene vrye verkiezing heb-

ben, ook hierin verpligt zyn , zo als het Privilegie

vorderd , om volgens hunnen eed en geweeten te han-

delen; en is het niet altoos hunnen pligt om alleen no'

tahele en verjlandige te verkiezen tot het gevvigtig

ampt van vertegenwoordiger eener zoo aanzienlyke

Burgery en daar toe zulke perzoonen te benoemen
,

die alle bevoegdheid hebben tot zulk eene gevvigtige

amtsbediening verkoren te worden. — Zou het ein-

delyk geen tyd verorden , om de naauwkeurige hand-
baa-
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haavening te herroepen van het waardig Privilegie van
Hertog Albrecht, ter bevestiging van de veiligheid der
Burgeren? — 'i Is waar, men vreest misfchien eene
wanorde, die in eene,zo vulkryke Stad uit dergelyke
herroepingen mogt geboren worden; maar zou dan
een vrees voor een mogelyk gevaar zwaarer kunnen
weegen, dan alle de heiligde regten, by de Unie van
Utrecht zoo plegtig bezwooren ? Zouden 'er geene
tchikkingen te beraamen zyn, welke aan het mogelyke
de. waarlchynelykheid benamen ? Zou men niet uit de
Zestig Quariieren der Stad één of twee der braaffle

Kcpubfikeinen kunnen benoemen , om gefamentlyk
met de achtbare Regeering de heilzaamfte maatregels
tot een billyk herflel te nemen , en dus door dat mid-
del de nationaale V^ryheid en Voorfpoed , waarin de-
ze beroemde Stad een onmiddelyk belang heeft op /

de duurzaamfte gronden te vestigen? — In der waar-
heid , welk Vaderlandsch Regent en Btirger zou
kunnen aarzelen , om tot dezen gewigtigen flap te

treden , waardoor hy de gantfche Natie aan zich
zoude verbinden , en by het tegenwoordig geflacht

en de nakomelingfchap in eene eerbiedigfte zegening
zoude deelen? — En hoe ligtelyk zou men als dan
van beide zyden in deze of dergelyke punten van
herftel kunnen overeenkomen , als wy ten befluite.

hier byvoegen ?

Vooreerst ; Dtit in alle politieke zaken , die de al-

g-emeene wetgevende magc der Staaten betreffen, de

Burgemeesters, onafhanglyk van den Raad, geen

ander gezag zullen hebben -> dan alleen, om te waaken
voor de uitvoering van het geen in den Raad befloten is.

Ten fweeden ; Dat de notabelUe Leden der Schutte-

ry, jaarlyks , door Kiezers, — ten dien einde , by
meei derheid, en wel op eene wyze, die alle kuipery

verhindert, verkozen,— eene nominatie zullen maaken
van een dubbel getal van Burgemeesters, de helft uit

de öudfte Raaden , en de andere helft uit de oudfic

Schepenen , uit welke nominatie de Raad zal kiezen.

Ten derden-. Dat by iedere vacante Raad- plaats eene

|?elyke nominatie door de notabelllen zal gemaakt wor*
den, uit wcike de Raad zelf zal verkiezen.

Ten vierden ; Dat het Coiiegie van Schepenen voor
al-
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altoos een ligchaam zyn zal , ten eenenmaal afgezon-

derd van den Raad. — Dat het beüaan zal uit een ge-

lyk getal van Leden , als tege;iwoordig; zonder, in

hunne gefamenlyke qualiteit , eenig ander voorregc

te genieten, dan , om door den Raad op de no-
minatie gebragt te mogen worden van Hoofd -Offi-

cieren , ten tyde der vcrwiüfeling, of door het Volk
op die van Burgemeesters.

Ten vyfden ; Dat 'er ter handhaavening van de
Regten en belangen der Burgery twee Commisfiën
zullen benoemd worden; De eene van Burger- Gecom-
mitteerden , om te zorgen , dat de verkiezingen in

orde gefchieden, en om toezigt te hebben op de za-

ken van Finantie; en de andere, om eene Kamer van
Commercie op te richten ; terwyl ééne derzelven de
magt behoorde te hebben , om -in alle byzondere ge-

vallen , wanneer onregtmatige vorderingen , of mono-
poliën van afzonderiyke compagniefchappen de uit-

breiding der nationaaie industrie mogtcn benadeelen^
uitdruklyk te beflisfchen.

GO UDA.

Gouda , in haren oirfprong eene afzonderiyke
Heerlykheid geweest zynde, werd, in den jare 1297,
by het overlyden van Guy de Chatillon , Graaf van
Blois, met Holland vereenigd. Na dezen tydkring

heeft zy den rang, als de zesde der groote HoUandfche
Steden , fomtyds zelfs als de vyfde vóór Amfteldam ,

ter Staats • vergadering bekomen, en altoos behouden.
In de oudfte tyden , en byzonder in 1408 , 14 10

1417 en 1419, vindt men eene gemeene Vroedfchap
(*). Dezelve beftond waarfchynlyk uit alle de
voornaamlte Burgers , tot dien tyd dat zy het

gev/igtig voorregt kreegen , om eene nominatie te

maaken van een dubbel ^etal, waaruit de Graaf, of
zyne Commisfarisfen de Burgemeesters en Schepenen
verkozen. Dit Privilegie werd door Karel de Stou-
ten verbeurd verklaard; doch by zyn dood door Her-
togin Maria te rug gegeven. Zelfs üonden de S taa-

ien in den jare 2650 by een Odrooi de volle ver-

kie-

(*) Mieris, D. IV. bl. 5^8,151 ,407,443,532 en 5)^4.
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kiezing toe by openbare ftemmen en een enkel ge-

tal; doch het is genoe,:;zaam bekend hoe de volgen-

de Stadhouders dit g^^vvigtig Privilegie door hunnen
invloed hebben weten te verdonkeren.

Na het jaar 1476 Werden de Burgemeesters , te

voren flechts twee in getal zynde, op vier gebragt;

doch het aantal van Schepenen is, voor zoo verre

men weet, altoos op denzelfden voet geweest , waar»

op het nog is, namelyk van zeven: gelyk het ambt
van Schout of Hoofd - Officier aan deszelfs aloude

iijftelling fchynt gelyk te zyn gebleven , wordende deze

gewigtige bediening door den Souverain , dat is de

Staaten van Holland, begeven (*).

Zoodaanig is de uitwendige form van het Stede-

lyk bewind te Gouda. Mogelyk zal men uit dezQ
korte befchryving zich diets maaken, dat 'er, met
betrekking tot deze Scad , niets zal te vinden zyn , welk

• den aiouden invloed harer Burgery ontegenzeglyk zou-

de betüogen; dan, hoe zeer wy erkennen, dat zulks

niet gemaklyk is, het is 'er echter zeer ven'e af,

dat wy hieromtrend geen het miufle bewys zouden
kunnen bybrengen. In het jaar 1400 vinden wy
aldaar eene Gemeene l^roedfc'.ap^ in welker tegen^

woordigheid de jaarlyks afgaande Burgemeesteren ver-

pligt waren, rekening te geven van de Sredelyke Finan-

tiën (tJ. In het jaar 14 16 zien wy den naaji van
de Gemeene Puorteren, zo wel als die van Schout,
Schepenen en Burgeiiieesters aan het hoofd van een
Verdrag. By de liier onder aangehaalde Schryvers

(§) vinden wy, dat de Gedepureerden van Gouda
ter Staats- ver:^adering van den 17den van May 1444 >

even als die van Haarlem, ü-k^ Leyden, Amltel-

dam en Rotterdam, weigerden, zich over het inge-

bragte pouit te verklaaren, voor en aleer zy de

Froedfcbup^ Ryckdom en Gemeente harer Stede by-
cengcroepen, en derzetver a ivies -n toeilcmming had-

den afgevraagd. Naderhana lezen wy ook by ver-

fcheivie gelegenbeden, dat deze Stad ia de langduurige

en bloedige onlusten der Hoela: hen en Cabeljauwfchen
zich

(*; Zie Tegenw. Staat ^ D. XV. bl. 210-213.

(tj Mieris, D. IV. bl. 151.

(§) Zie de XJe Mdmorie van rosti, bl. 7-10. verf. en
BE paeMER, Befchr^van ': Qravenhage y D. II. bl. 85.
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zïch byzonderlyk onderrcheidde,blyvende zy onfcbeiid-

baar aan de eerde party verknocht, wlke msn altoos

in het algemeen befchouwd beeft, de rej^ten des Volks

het meest te hebben u^ehandhaafd. Zelf- ontmoet men
verfcheide voorbeelden , en , onder anderen , onder de

Regeering van Hertoofinne Maria , dat de .Bara;ery

zoodanige Regenten , welken zy verdast hield , als der

goede Volks- zaak niet te zyn toegedaan, van hunne

waardigheden ontzet heeft. Zoo ook vinden vvy in

den jare 1581 tot 1584, dat de Regeering van deze

Stad met die van Amderdam famenfpande , om zich

tegen den opdragt der Sonverainiteit aan Willem den

I^57ï iiitdruklyk te verzetten, en, ten dezen opziïrte,

niets , zonder de voorafgaande toeftcmming der Bur-

gery, te verrichten. In 1Ó50 cindelyk viei 'er in de

-Regeering te Gouda eene verandering voor, die ,^ met
.'Oplettendheid befchouwd , voor den m^er- of minde^

ren invloed des Volks op het Stads -bewind geenszins

onverfchillig heeft kunnen zyn. De Burgemeesters

namelyk en Raaden verkregen toen ten tyde van de

Staaten van Holland een Oclrooi, waarby zy het

getal van agt en 'ueertig Raaden tot op agt en twin-

tig Leden konden verminderen. En het waren on-

getwyfeld dergelyke aanflagen op den aiouden invloed

des Volks , die, den naauwen band tusfchen bet Volk
•en zyne Regenten verminderende, natuurlyk aanleiding

gaven tot alle die buitenfpoorigheden, welke in de

Schand - Jaaren van 1672 en 1747 zyn gepleegd gewor-

den, — buitenfpoorigheden, welke ditn een' of anderen

tyd op nieuws zullen plaats grypen , wanneer de Bur-

gery by het verdedigen harer Regenten geen het min-

iie belang heefc. Hoe on gerymd intusfcheu deze ver-

•andering was, blykt al aanltonds , zoo dra men be-

zeft , dat deze Stad, te voren veertig lleprselentan-

ten gehad hebbende, toen zy llechES 820 huizen had,

ten tyde van het bewuste Octrow op agt en Pwintig

werd verminderd, toen de bevolking, en ook hec ge.-

tal der huizen , vier maal gro Jter was geworden (*)i

Wat toch zou de Burgery aldaar hebben kunnen ovdr-*

reeden, om de aristocr^tifc'ie aaiilteülrtg der Regenten'

1. PEEL. G
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te handhaaven, daar, met de vermeerdering van het

getal der Ingezetenen , hare i7ifage in het Stads - be-

wind des te fterker verminderde V

In Atzt laatfte tyden echter heeft de Regeering van
Gouda zich door hare vaderlandiche en vryheid- min-
nende gevoelens byzonderlyk onderfcheiden. Met re-

den mag zy geteld worden onder de zoodanigen, dia

zich het alleryverigst betoond hebben , om harer gant-

fche Burgery de zucht tot de waapen- oefening in te

boezemen. Zy was het, die den grondllag leide tot

de beroemde Staats -reiblutie van i8 November 1784,
by welke de algemeene waapening, ten platten Lande

,

zoo wel, als in de Steden , werd bevolen. Eén der braave

Regenten dezer Stad heeft zelfs niet gefchroprad, hec

vernietigd Privilegie van 1650 in den vollen Raad te

. herroepen, 't Is hare cordaate de lange van wyn-
GA ARDEN, dls in 1785 opeulyk beweerde, dat de

Burgery zelve geenszins het regt had , om tot zoodanige
vernietiging magt te geven, „ als hebbende," dus
verklaart hy zich zoo bondig als nadruklyk, „ geene

,5 Burgery , als een Corpus morale befchouwd , 't welk

55 niet verderft, het regt, om affland te doen van het

5, bezit van Privilegiën, welke een wettig eigendom

,; zyn , dat door het eene geflagt voor het ander niet

5, kan worden weggegeven ; terwyl de Octrooien niet

^, aan perfoneele of temporaire Leden van de Regee*

^, ring, maar aan de gantfcbe Regeering, als de ge»

5J heek Burgery der Stad reprcefenterende, en dus aan

5, de Burgery der Stad Gouda zelve gegeven -zypAe ,

„ geen Regent , aan wien de confervatie van" Stads

,, Privilegiën en Octrooien is toevertrouwd , zonder

^, medebewilliging of magtiging van de Burgery ge-

35 recirtigd is , om eenige affchaffing der Privilegiën

5, aan den Souverain te verzoeken , laat (laan, die Pri-

„ vilegiën zelve .daadelyk weg te fchenken. " Het
is deze Stad , aan welke men de beroemde Refolu-
tie , ten fpyt der onverdraagfaamheid , te dawken
heeft , dat de Roomschgezinden van de haatelyke en
onregtvaardige knevelaryen zyn ontheven. Het is,
eindelyk , deze Regeering , welke , op voordel van ee-;

xiige Leden , ten aanzien van de beleving der kleine

bedieningen eene gunftige Refolutie , overeenkomstig

h«t verlangen der. Burgery, heeft genomen. Zy heeft

be*
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begrepen, dat de bsdienia«:en geene eigendom zyn d^r

Regenten, eu dat 'er andere middelen genoeg zyn,
om vreemdelingen tot zich te treklccn, dan enkel, die,

met hun te begunftigen^ de oude en braave Burgory

zouden benadeelen. Ja, men heeft alle reden van zicii

te vleien, dat zy zelfs van die uitzondering zullen te

rug kecren, ten aanzien der kleene bedieningen, welke

zy ten voordeele hunner domestieken gemaakt hebben.

Ééne zaak echter , die met reden het beklag , docli

tevens het oplettend doorzicht van ieder regtfchapea

burger dezer Stad verdient, is, dat zy , in alle de tak-

ken van nyverheid en koophandel , die de bevolking

helpen bevorderen, langs hoe meer de gevolgen onder-

vindt van een allerdroevigst verval. En welk krachti-

ger middel, om dit kwaad, zoo niet geheel te gene-

zen , ten minllen voor het vervolg te verhinderen , zal

men daartoe kunnen vinden, dan aan de Burgers dia

vryheid te bezorgen , welke de eigenliefde regtmatig

moet ftreelen? Dit is het, dat zelfs nuttige vreemde-
lingen — vreemdelingen , die tot iets meer dan tot

flaaffche dientten gefchikt zyn — derwaarts lokken,,

en de gewoone beletfelen van heilzame ondernemingen
zal doen ophouden. Dat Gouda derhalve zich tot het

plan eener Grondwettige Hertelling begeve! Dat de
Burgers eenig deel nemen in de benoeming hunner Re-
praefentanten ! Dat zy Gecommitteerden aanfLellen ,

om te waaken voor de handhaavening hunner Privile-

giën, voor de huishoudelyke finantie, voor de uitbrei-

ding en bevordering der Stedelyke industrie! — Gaac
zy hier toe over , dan durven wy ,-met veel waarfchyn-
lykheid , beweeren , dat deze Stad haren aiouden rijkdom

,

baar aanzien en vermogen op nieuws zal bekomen.

UI. KLEINIS STEDEN VAN HET ZUIÜEK.-
Q U A Ps. T I E R

.

^ ROTTERDAM.

. J^OTTEPvDAM, fchoon tegenwoordig de aaumerk-
Jyklte Stad in Holland na Amfterdam , zoo door

,

^areii

rykdom eu bevolking, als door het aandeel, welk 2/
heeft inde betaaling der publieke lasten , behoort ech-
ter niet o;|)id^r'c\e zes groote Steden, dje weleer in de

G % ih'
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gewoone vStaatsvergaderiiigen zittiiT^ hadden. Eerst m
de tydeii der groote omwenteling: in aanzien en vermo-
gen zyiide toegenomen , is zy flechts de zevende in

'

rang, of de eerfte der kleine Steden. Intusfchen heeft

deze Stad ten allen tyde zeer veel deel genomen in de
verfchillende onlusten, met welken Nederland (leeds

heeft moeten worstelen. Zy was de Inatfte toevlucht en
vesting der Hoekfchen , toen Joiiker Frans van Bredero-
de,zyne party willende herdellen, ongelukkig met zync
laatfle pooging dezelve geheel te onder bragt. Voor
het overige is het genoeg bekend , in welken jammer-
lyken toeftand zy in onze tegenwoordige dagen door

de thands heerfchende partyen geraakt is. ' "Of deze

wanorden in den aart zelven van de Conllitu'tie dezer

Stad gegrond, en welke de middelen, om de rust, de

vryheid en de veiligheid der B.urgeren op nieuws te-

flaaven , zal het onderwerp van het \^olgend onderzoek

en betoog uitmaaken.
,

Burgemeesters i Raad en Vroedfcliap^

Naauwlyks was Rotterdam middelmatig bevolk^

,

of men ontdekt reeds het aandeel , welk de Ingezeteneti

,

met de Arabtenaaren der Graaven , in de vastrtelling der

Keuren of de Stedelyke Wetgeving hadden. In den Ja-

re 1348 vindt men reeds eene Kem* afgekontiigd op
3iaam van Schepenen, Raad en Gemeene Pöortereti,'

By eene andere van 1373 moesten niet alleen Schout,
zeven Schepenen en tvv^ee Raaden, maar nog' daaren-

boven o^ï Rykflen 671 Vroedflen van der Stede, die in

Stads -zaken gekend werden , in aanmerking komen en

confenteren ; welke Vroedflen , 't getn nog opmerke-

lyker is, door de Quartieren, uit ieder twee, werden
gekozen. Op gelyke wyze leest meii aan het hoofd

eener Ordonnantie van r3^'o raakende het Bagynhof,
de volgende aanmerklyke woorden. ,, Wy Schout,

5, Schepenen en Raad der Stede Rotterdam oircon-

5, den , dat wy , met goede voorziening , ende hy

5, raeóie en goedduncken 07izer Vroedfcliap 'ende Ryck-

5, heit bmnen der Stede gegeven hebben en gevert*'

enz. Zoo ook verkJaaren Schout, vSchepenen en Raa-
den in den bekende St. Joris of Schutters irief, beze-

geld met der Stads 'groot Zegel op den iS May i4ïS,

^P das
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35 dat zy by gemeene goeddnncken der Vroedfchap

,

5, ende om luiifcnap ende oirbaar der Poorte (dat is

5, StoA') gegeven hebben den Veertig Schutters, die

5, im zyn ofDamaals vvefen ;iu]ien tot eiivvigen dagen,

5, dat zy alle jaaren zouden kielen twee hloofdmans,

,, en dat alle redtlyke Keuren en Ordonnainien, die

5, zy onder haar zelven leggen ende ordineren ,
gefta-

5, de zoude blyven." Nog begint zekere Gunstbiief

voor St. Antoni's Gasthuis, gegeven in 1437, met de

niet min aanmerklyke woorden, „ Wy Schout, ])ur-

5, gemeesteren , Scheepenen, Raeden ende Gemeene

., F'roedjchap biniien der Stede van Rotterdam doen

j, condt " (*) enz. ;
gelyk men eindelyk in 't Jaar

3456 van Burgemeesteren, Scheepenen, Raaden, en

alle goede luiden gemeenlyk van der V^roedichap vindt

gewag gemaakt. De Raad was dus toen ten tyde van

de Vroedlchap uitdruklyk onderlcheiden ; en het is

zeer waarfchynlyk , dat by de aangehaalde Keuren van

1373 en 1380 de naam van Raad het ambt van Burge-

meesteren ; in die van 1437 alleen de zoodanigen be-

teekent, die, reeds als Schepenen gefungeerd hebben-

de, echter, even als in veele andere Steden , in ge-

wigtige zaken gekend en geraadpleegd werden; terwyl

de naam van Vroedfchap in die van 1437 ^^^ ^45^ i^i^t

enkel de Repra^fentanten der Burgery beteekenc , die

door haar waren gekozen, maar zelfs een veel groo-

ter nantal , dan de Agten , die in vorige tyden waren
aangelleld.

Het getal derhalven der Gemeene Vroedfchappen en
Rykheid was zeer waarfchynlyk geheel en al onbepaald;

en het was misfchien , om in de gevolgen van zoodaa-

nige onbepaakk Volks - vergaderingen (e voorzien , dat

Philips van Bourgondien op den ofcen van July 1436

,

aan deze Stad ,, gonde. en confenteerde, dat door haar

5,
gekoren en geordonneert mogren worden van haare

„ mede • Poorteren , van de Rykflen onztr Stede, om
3, by hulpe van dezelve der Stede - Goed te regeeren

,

5, ende uit henluiden te verkiefen vier ptrfoonen , wel-

55 ke de Goede der Stede ontvangen ende uitgeven zou-

„ den"

(*) Mieris, D. II. 751, III. 372. Tegciiw, Staats B.
XV. 247.

(>3
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„ den ''
C*) : gelyk dit zelfde Odrooi in den Jare 144Ö

vernieuwd , en den Ingezetenen van Rotterdam , op
hun verzoek , vergund werd , dat zy kicfen ende or-

dunneeren mogren veertig eerbafe mannen van haren
medepoorteren , van de Ryckjlen der Stede , om by dien

der Stede Goederen te regieren (fj; wordende dit Pri-

vilegie in 1479 door Maxirailiaan en Maria nog nader

bevestigd. Voor het overige is men algemeen van ge-

darten , dat deze Raaden toen ten tyde door de Burgers

,

in Gilden verdeeld , zyn verkozen , en dat zy , zoo niet

verkozen, ten minden door hunne Hoofdmannen ge-

nomineerd zyn en voorgedeld : welke benoeming door de

Gilden of Burgers, volgens de aanmerking van een he-

dendaagsch ^chryver, reeds lang, en gantsch niet tot

vcrbeieriiig onzer ConlHtutie , zelfs al ten tyde der

Graafeiyke Regeering , in onbruik geraakt is (§).
Eerst in den Jare 1482 vonden de Regenten dezer Stad
het middel , om deze oirfpronglyke en heilzame inftel-

ling te vernietigen, door de verklaaring der Hertogen,
Maximiliaan en Philips, dat, wanneer één der Veerti-

$^en kwam te overlyden , de anderen een notabel en
eerbaar perfoon in zyne plaats zouden verkiezen ;

fchoon men deze keur ter benadeeling van de regten

der Burgery even wederregtelyk moet befchouwen, als

die van Keizer Karel in 1518, by welke hy zich het

regt aanmatigde , om de vacante plaatfen op eene
,

door de Vroedfchap gemaakte , nominatie van drie per-

foonen , te vervullen ; doch deze laatfle inbreuk werd
in den Jare 1615 door deStaaten wederom herfte!d(^).

Dezelfde Keizer verminderde in het reeds genoemde

Jaar het getal der Veertigen tot op zestien; doch zulks

duurde niet langer, dan zes jaaren; wordende in 1524
'het getal door denzelfden Graaf weder tot vierent^win"

tig vermeerderd. Met dat alles greep 'er eene daade-

ly-

(*^ Zie VAN MIERIS. Gr, Chart, D. IV. bl. 1082.

(t) 'JcgcKu'. Staat, D.XV. 248 enz., als me-de het Adres

der Burgers te Rotterdam in de Utrechtfcke Courant van

3785. JNo. 46.

C§) h\terc'.f(i'At Vertoog ever V bedanken voor Z. /)- U»
B-ecovhthi rel. bl. 3. en Metkw, Brief ter opheldering rein

hetsi i fitercifüfit Vertoog.

<^*) Lois Chïtiu bl. 3^2, 37P en ito.
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!yke vermindering plaats , die niet dan ten uiterflen

nadeelig zyn konde voor de Burgery.

In het Jaar 1.580 verzogten Burgemeesters en Re-
geerders , uit naam der Stad , op een tyd , dat

'er van de Buitenftad nog niets , dan alleen de

Nieuwe Haven, Kolk, en Visichers-dyk exieerde,

dat de Raad tot zes en dertig Leden zoude gebragt

worden, met dat gevolg, dat, op naam van Koning
Philips

,
geo(5troyeerd wierd,dat voortaan het ligchaam

der Stad door twee en dertig gequalificeerde peribo-

iien zoude gerepra^fenteerd, en daaruit gekoren wor-
den drie Burgemeesters, welk getal men weet, dat

by een Oélrooi der Staaten in 1637 tot 'uier gebragt

js. „ Schoon het nu wel eene waarheid is ,
" dus

verklaaren zich hierop de Ingezetenen by hun Adres

van II April 1785, „ dat, by nader Odroy , den

5, 25 September 1615 door Hun Ed. Groot Mog. ver-

5, leend, het getal der Vroedfchappcn weder is be-

5, paald op ijierentwintig; zoo zyn daarvoor echter

5, geene andere Redenen in de prremisfen van 't Ver-

5, zoek geallegeerd, dan dat, ,, ,,niet tegenftaande

5, „het voorfz. Privilegie van 1580, de Vroedichap-

5, 5, pen haar getal wederom hadden laten komen tot

„ „XXIV, en met hetzelve getal tot nog toe de Stad

3, ,, geregeerd hadden."" — ,, W^elke eigendunke-

5, lyke daad echrer weinig frrookte met de onmidde-

5, lyk daarop volgende Confideratie van de Verzoe-

5, kers, ,, ,, dat de Vroedichappen van de Steden ei-

5, „genlyk zyn ingefreld om de geregtigheden en de

5, „Privilegiën van de '^^ieden te bewaren.""

Scheepenen.

Wat nu het Collegie der Scheepenen betreft , dit

maakt reeds , van onheuglyke tyden , een getal uit

van zeven Leden. In den beginne droegen zy den
naam van Gezworenen , en moesten door den Graaf-

lyken Schout, by raade van den Bailluw van Schie-

land, gekozen worden. Hertog Albert bepaalde in

138a, dat niemand Schepen of Raad mogt worden,
ten zy hy vyf Jaaren Poorter der Stad geweest ware,
en aldaar geduurende al dien tyd hadde ingewoond.
In 't Jaar J439 gaf Hertog Philips wederom eene an-

G 4. de-
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deic Orc'oni'nntie, by welke werd vastgefteld , dat

Vader en Zoon, twee Bruedcrs- of Zustei*s-, of Ag-
ter- Zusters Kinderen geenc zitting in het Gerecht
zcuoxn mogen hebben, ten miijflcn , dat de een geen
Burgemeester zyn mogt , terwyl de ander Schepen
was. Byzonder opmerkelyk is ook de manier , op
welke de verkiezing van Schepenen, zoo wel als van
Burgemecsteren, aan de Stad verbleven is, wordende
zulks m een Privilegie van Hertog Philips, en in een
ander van Maximiliaan en Maria van 8 April 1479, op
de volgtn.de wyze bepaald gevonden. ,,Vier (en thands
twee) dagen vóór de maand van May zullen de llaa-

den by \otwg zeven perfoonen kiefen , die, zonder
tegen iemand te fpreken , ook zonder eten of drinken,
vnigenbiiklyk agttien perfoonen , alfoo wel uit den
huyck van der Stede , als uit den Raad zullen verkie-

fcn , zonder iemand te verfleken. En uit deze agt-

ilen zal de Graaf, of zyn Stadhouder en Raeden, de
Burgemeesters en Schepenen nemen." Voor het ove-
rige is deze verkiezing , by gemis van een Stadhou-
der , door den Raad zelven gefchied , door micidel

van de vyf Boonheeren, welke de nominatie van eea
dubbel getal gemaakt hebbende, werden 2y,dieBurge-
«leesters en Schepenen zyn moesten , daaruit by loting

verkozen.
Regten der Burgeren,

'

Hoe gcfchikt nu alle dvtzo^ treffelyke voorzorgeti in

haren eigen aart zyn mogen, om alle cabaalen,en eenen

verkeerden invloed op de nominatienvoor te komen, de

ondervinding echter heeft in dezen wederom de droe-

vige waarheid bevestigd, dat de geheiligdfte wetten

tegen de listig werkende Staatzucht van zoodanige Re-
genten niets vermogen, die of enkel van zichzelven,

of van den Stadhouder afhanglyk zyn. Ten tyde van
\Viiiem de lilde had zich zekere Jacob Zuilen van

^ ieveld zoo zeer weten meester te maaken van het

gezag, dat hy hun, die naar eene Regeerings- plaats

ftonden, eene Aéte deed bezvveeren , waarvoor een

ieder, die m een God gelooft, en in wien het bezef van
pligr niet geheel is uitgedoofd. natuurlyker wyze mnet
beeven. Hy liet hun den eed doen, dat zy, tot Re-
genten gekozen wordende, hunne eigen kundigheden,

ja
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Ja hun geweten zelfs , verzaaken, en zich bundeling,

jiaar het'goedvinden van hem gemelde Zuilen van Nie*

veld zouden gedragen , en voorts, gedurende hun lee-

ven lang, de Stadhouderlyke Regeering, en de maxU
mes , daaruit proflueerende , zoo wel als de Foetiaaii^

fci'e maximes in de Kerk , zoo als die toen waren , te

zullen voorjlaan en helpen 'verdedigen , onder verbeurte

van ƒ 4CC0:-:- voor de eerfte overtreding, ("verbin-

dende hieivoor eene ObHgatie van gelyke Ibmme) en

van hunne Vroedlchaps- plaats voor de volgende;

Herkende nog, boven dit alles, deze verbindtenis , als

eene geheel vryvvillige en onafgepersie belofte, met het

doen "van eenen heiligen lied. Daarop dan werden
ói^ze Candidaten voorgemeld, als luiden, op welken

geene verdenking vallen , en men volkomen konde
vertrouwen , mottende nog danrenboven , by hunne
inhuldiging , den eed van zuivering doen, dat zy om
de veridezing , nominatie of recommandatie , direél

ofindirict, noch door zich zelven , noch door ande-

ren eenige gifte of gave gedaan hadden (*}. Zoo eer-

en phgt- vergeten handelden de Regenten, gebukt on-

der dtn alvermogenden invloed van eenen Stadhouder.
1-1 et zal der moeite waardig zyn , te onderzoeken ,

ofzy, van dit dwang- juk ontllagen , in vervolg van
tyd aan hunnen oirfpronglyken eed getrouwer zyn ge-

worden. Na het overlyden van Willem de III^^ hadden
•wekere Pieter de Mey , Harmen van Zoelen en Samuel
Bcyer, die uit hootde van eenige gerczene onlusten uit

hunne Regeerings-plaatfen ontzet waren, op nieuws
verzogt , dezelvdu wederom te mogen bekleeden , mee
dat gevolg, dat hun de toezegging daarvan by de
eerstkomende vacaturen gegeven wierd. Naauwlyks
echter was de eerlte in zyn ambt herfteld , of hy
bemerkte, dat men in een kring van zestien Leden,
met uiilluiting der agt overige Vroedfchappen , over

alle voorkomende zaken en bedieningen willekeurig

befchikte. Vervolgens werd hy, om tot de cabaal te

worden toegelaten , zeer bedektelyk in de Stads Doe-
len gebragt , in zekere kamer, alwaar men hem in

een

(*) Zie Staatkimd, Bedragen van Adolus , D. II. bl#

296-306. Caurier van Europa, D. I. No. 11.
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een hoek twee houten gefloten deuren aanwees, ach-
ter welker tweede een yzeren kist met drie verfchil-

lende floten geplaatst was. Uit deze koffer haalde
men een boek , waarvan de titel was Wetboek van de

Party ; doch welk veeleer verdiend had , Wetboek
van de Hel genoemd te worden* In hetzelve was de
fchikking befchreven , volgens welke de Boonheeren
niemand op de nominatie van Burgemeesteren en
Schepenen brengen konden , dan zodanige voorwer-
pen, welke door deze Cabaal daartoe bellemd waren.
Wie moet zich in der daad niet verbaazen, dat zy,
aan welken de heiligflie Volks -belangen zyn toever-

trouwd , en nog meer zoodanige Boonheeren , tot

een allerheilzaamst einde aangefl:eld , zich m zoo verre

durven vergeten , van by deze gelegenheid eenen
nieuwen Eed met voeten te treden , waarby zy zijoeeren ,

om lief noch /eed , ovi haat of nyd , of gee7ierhanden

zaken wille iemand anders te zullen veikiezen, dan de
notaheljie ^ de eerbaerjle en rekkelykjie perlbonen! Ja,
wie moet niet de diepfte verachting gevoelen voor zoo-
danige Regenten, die, nadat deze verborgenheid der

ongeregtighcid , by meer dan ééne Memorie, onder het

oog der Staaten van Holland gebragt was , echter nog
halftarrig voortgingen , door middel van deze hunne
helfche Cabaal, de geheele orde van het burgerlyk be-

wind baldadig om te keeren (*; ? Behalve dat zy wille-

keurig de zoodanigen tot de Regeering toelieten , die , of
door hunne geboorte , of by mangel eener vereischte in-

wooning , geheel en al tot deze posten onbevoegd wa-
ren , deeden zy alle de magt der Regcering op zestien

Leden berusten , zoodat, hoe zeer het Collegie uit

H)ier en twintig Leden beftond , alle refolutiën met eene

meerderheid van negen Hemmen konden genomen wor-
den. Daarenboven bepaalden zy al het gezag tot eene

cabaal , die , verre van het algemeene welzyn ter harte

te nemen, niets anders dan het byzonder belang van
haar zelve , en van hare vrienden , beoogde. En ,

eindelyk , werd de Republikeinlche Regeerings-forni

in eene heerschzuchtige Regeering van eenige weini-

gen

(*) Zie Ferdeediging van de StadhoudevL Regeering eti

het Siadk. Huis^ te Rott. by Hike, bL 86—95,
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*en verwisfcld , onder welken één enkel Lid in de

mogelykheid gefteld was , om de Eleclien te befchik-

ken, en de dierbaarfte Staats -belangen aan den vyand

te verkoopen, en door de verguizing der geheiligdfte

wetten en verpligtingen , welke by openlyk aan den

dag leide, tevens uitdriiklyk toonde, dat by daartoe

ten vollen in ftaat was. Ziet daar dan de beillooste

gewcldenaryen , onder welken deze Stad niet mindt:r

in Stadhouderloze , dan Stadhouderlyke tyden heeft

moeten bukken. En wie zal , na de befchouwing van dit

alles , na de befchouwing van de iaatfte onlusten , welke

deze Stad (welker Gjron'dwettige Conilitutie anderszins >

boven verre de meeste Steden, eene uitmimtende on-

derfcheiding tusfchen de wetgevende en regtfprekende

niagt behelst) hebben beroerd; wie zal, vraagen wy,
iia dis alles, zich by mogelykheid kunnen diets maa»
ken , dat de zaken binnen deze Stad op eenen vasten

en regel matigen voet zouden gebragt zyn ? Hebben
niet de Stadhouderlyke verkiezingen aldaar een Systhe-

ma van Regeering ingevoerd , welk de ontzettend*

Üe,de verfchriklykfte tooneelen van eene allergevaarlyk-

11e Regceringloosheid heeft opgeleverd? Heeft men al-

daar niet openlyk beweerd, dat de Hooge Staats-ver-

gadering geen het minlie regc had , om voor de her-

telling der verd'oorde rust te waaken , om eene zeer

aanzienlyke menigte van Burgers , die hare tusfchen-

komst verzogten, te hulp te komen? Heeft men niet

daardoor den grond tot een fysthema gelegd , welk

,

indien het algemeen ware aangenomen , alle de Ste-
den tot zoo veele afzonderlyke Republieken zoude
vorm en, waarin eenlge weinige Burgers, ten eenenmaal
van het Volk onafhanglyk, naar eene vryc willekeur

met de veiligheid en vryheid hunner medeburgerea
zouden kunnen fpeelen (*j? Wie toch zal ontken-
nen , dat de Regeering van iedere Stad het allereer-

üe gezag in handen heeft, waaraan de handhaave*
ning der wetten, de waarneming der JulHtie, de be-
waaring der goede orde is toevertrouwd? Maar wie
kan dan tevens in alle billykheid ontkennen, dat^
wanneer de handhavers der Juftitie, in tyden van
partylchap — het natuuflyk gevolg helaas 1 van het te-

gen-
(*} Zie Rotterdamfche Stukken y D. II.
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genwoordige Systhema — zich zoo verre door eene
blinde partydigheid laten vervoeren , dat zy het eene
door de vingers zien, en het andere met het uiterst

geweld vervolgen, de Burgers zich in zcoc^anig geval,

by eene hoogere magt , om derzelver byllaud en tus-

fchenkorast, zouden mogen vervoegen? Wel is waar,
deze hoogere magt zou men in de Steden by Bur-
gemeesters en den Raad kunnen zoeken; doch is

deze toevlucht wederom niet geheel en al vruchte-

loos , terwyl een gedeelte der Wethouderfchap zelve

Leden, en de Burgemeesters te gelyk de eerfte Wet-
houders, en de volftrekte Meesters zyn van den Raad?

Doch , waarom zouden wy ons langer met het

betoog hiervan bezig houden ? De braave Burgers

dezer Stad hebben zulks by hun i\dres aan de Hoo-
ge Volks- Vertegenwoordigers genoegzaam aange-

toond ; gelyk zy , by een ander Adres aan Burge-
meestcren en Raaden, niet min bondig, dan kloek-

moedig, de ongerymde en Ichaadelyke gevolgen heb-

ben aangewezen van de plaats grypende gewoonte

,

volgens welke Leden van de Regeering, boven an-

dere gequahficeerde Ingezetenen, niet alleen met de

Ambten der AdmiraHteit, maar ook met de Helft

der Capiteins - plaatfen van de Scliuttery belast wor-
den. Met eene niet min keurige, dan juiste, bere-

kening hebben zy doen zien , dat 'er , door de

waarneming der menigvuldige onderfcheidene bedie-

ningen door dezelfde perfoonen, het zeer mogelyk
geval konde plaats hebben , dat in een tyditip van
gevaar, waarin bovenal de tegenwoordigheid der ge-

heele Regeering nodig was , 'er niet meer dan één

Lid gevonden werd , om het Coilegie van den Raad
uit te maaken, en de fundien daarvan te vervullen.

En het is door dezen beredeneerden aandrang, waar-
van de billykheid allerduidelykst doordraait, dat zy

in beide deze punten reeds eenigermate gelukkig ge-

daagd zyn.
Doch het zyn niet enkel de Burgers dezer Stad

,

die eene Grondwettige Herltelling hebben poogen ia

te voeren. Zy mag zich insgeiyks op eenige Re-
genten beroemen, die zich zelven voor der Burgeren
veiligheid en regten hebbende in de bres gefteld, zicfi

daardoor eenen onn:erflyken naam hebben verworven.
liet



VAN HOLLAND. J©9

Uet was, onder anderen, de brnave gevers, die,

op den 7den van Jnny 1785 — een dag, die daarom

by alle welmeenenden in zegeniiig behoort te wezen
— eene Propofitie deed , om de fciiaadejyke nevol-

gen van den Stadhonderlyken invloed met wortel en

tak u't te rooien. Hy toonde met bondige redenen

aan , dat de verkiezing van Vroedfchappen , Burge-

meesteren , ia zelfs van Schepenen, ten vollen aan

de Str;d belioorde; dat de afichaffing daarvan niet

eerder gefchied is, dan onder Karel den Ydeiï en

Philips, en dat, wanneer deze verkiezing aan Prins

Manrits in 1621 , aan Frederik Henrik in 1625, en
aan Willem den Uden in 1647 is overgelaten, zulks

alleen gedann is onder den naam van temporair Man-
daat, of Commisfie, en onder expres beding van i\cle

van non pra?jadicie. Eindelyk, dat terwyl het Oc-
trooi der Staaten van 1650, by 't welk de oude vrye

verkiezing, ook ten aanzien van Burgemeesteren en

Schepenen, wederom herileld werd, zoo min, als dat

van 1658, door een tegengeweld Oc%ooi vernietigd ,

maar in tej^endeel in de jaaren 1752 en 1759 uitdriik-

lyk was gereclameerd tegen de geweldige inbreukt^n,

v/elke men daarop gemaakt had , de Regeering der-

halven tegenwoordig zoo veel te meer regt had, om
de hertelling daarvan te rug te eifcbcn, kunnende de

ftrydige gewoonten in dit opzigt niets her minfte af-

doen , omdat zy ten allen tyde , enkel als remporaire

toelatingen , zonder pr^ejudicie of confequentie voor

het vervolg , hebben plaats gehad , of kunnen aange-

merkt worden. •

De gronden van dit gewigtig voorflel werden daor
dezen Handhaver der Volks - regten nog nader beves-

tigd by eene Memorie van 8 Augustus; eene Memo-
rie, welker mannelyke welfprekendheid, bondige rede-

Dcerincfen-, en zuivere Republikeiniche gevoelens der

vergetelheid verdienen ontrukt te woorden , waarom
wy niet kunnen nfilaten, eenigen van derzclver voor-

naamfte trekken hier ter plaatfe.mede te deelen. ..„ De
„ Privilegiën en Regten ," dtis laat zich dees Staatsman
onder anderen uit

, „ moeten gehouden worden , voor al-

„ toos aan ieder byzonder Lid dier Burgerye, zoo ouden

5, als jongen, ook zelfs aan hun, die ten tyde van de

55 Conce«fie nog niet in de waeréld 'waren ^ toegeflaan

„ te
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,, te zyn en toe te behooren. — Een Volk moet be-

^, fclrjuvvd worden als t^wt perfona moralis ^ weike,

„ hoe zeer de individus , waaruit hetzelve befi.aat,

5, van tyd tot tyd verderven, altyd geoordeeld word
j, in wezen te blyven , en het zelfde Volk te zyn. —
^, Gelyk ook alle dezelve Privilegiën en Regten, aan

„ eene geheele Burgerye gefchonken , niet verlooren

55 kunnen worden, omdat veele, ja zelfs de meeste

5, en voornaamde der Burgeren, daar tegen handelen,

5, dezelve verwaarlozen, of dezelve direél of indirec-

., telyk door verzuim aan anderen overgeven of over-

5, laten: — de daaden van eenigen kunnen immers,

,5 volgens de eerfte principes van recht en billykheid,

-„ niet op rekening van het gantfche lichaam der Bur-

:,, gerye gelleld worden ; nochte de renuntiatie van

3, eenige aan zekere Regten , de gantfche Burgery

5, competerende , de gezamentlyke Burgers van die

5, Rechten berooven, wanneer die gezamentlyke Bur-

5, gers den rénuntiant ten dien einde niet gemagtigd

„ hebben ; kunnende om de overgiften , of tempo-

5, rairen afftand, welken de Regeering gedaan heeft,

,, geenzints geiillegeerd worden, dat die overgifte of

5, temporaire afftand gedaan is door de Regeering ^

3, als reprcsfenteereride de gantfche Burgery^ ten zy
5, de Regeering ten dien einde door de Burgery geinag-'

„ tigd is geworden^ en daartoe bevoegdheid gekregen

„ heeft. Was zulks niet gefchied , dan ileide zich

5, de Regeering gelyk met een Mandataris \ die zyn

5, last te buiten gegaan is , en den geenen , van ^wien

5, hy zyn mandaat ontleenen zoude ^ nergens in heefc

5, kunnen verbinden ofpr^ejudiceeren. Geen Ligchaam

„ derhalven van Regeering binnen deze Provincie heefc

,, in haren boezem de bevoegdJieid , om van den inhoud

5, dier Privilegiën in het geringde af te wyken. En by-

„ aldien een dergelyk ligchaam van Regeering be-

,5 fpeuren mogt, dat in eenig Privilegie iets mogt refl-

•„ deeren , 't welk voor de Burgery nadeelig zoude

35 kunnen zyn , zoo zoude in dit geval zulk een Col-

35 legie van Regenten verplicht zyn, zich te dier

„ zaake uit naam van de Burgery^ te vervoegen tat

j, den Souverain, met verzoek, om zulk een Privile»

5, gie tot nut en voordeel der Burgery te altereereri.

3, Waarom dan de Regenten volgens eed en confcien-

;, tic
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5, tie verplicht zyn, om, als repr^^lsentante ri

55 van E E NE VRYË BURGERY, en als IJEWAAR-
5, DERS van DERZELVER PRIVILEGIËN, aile

„ zodanige misbruiken, welke tegen recht, reden en

5, biliykheid in de ConlHtutie van den Curgerftaat, de

„ Regeering en het befluur van denzelven , door ver-

„ zuim en onachtzaamheid , mogen zyn ingeflopen ,

„ op de best mogelyke wyze te verbeteren, al het

„ geen dooT de Voorzaten , 't zy uit v^anbegrip of

3, eene al te groote infchiklykheid, verwaarloosd is,

5, te herftellen , en dus zich , of der Burgery , weder

„ toe te eigenen al het geen aan hen op eene onwet'

„ tige wyze ontvreemd is , en als nog onrechtvaar->

„ diglyk word onthouden.

„ Misbruiken " , dus befluit eindelyk dees waardige

Volks -Vriend zyne voortreflyke Memorie, „ worden
in eene zaak van zodani^^e natuur nimmer door lang*

duurigheid van tyd gewettigd , en zyn uit dien

hoofde 5 vooral by een vry P'olk , altyd een gefchikc

objeél van hervorming. — Het is een vry
VOLK lïY ALLE GELEGENHEDEN EENGE-

5, PAST TYDSTIP , OiM TEGEN EEN 0>\WET-
„ TIG OF MISBRUIKT GEZAG ZICH TE O P-

5, POSEEREN , EN, MET VERBREEKING
5, VAN SLAAFSCHE BANDEN, ZICH IN DE
5, OUDE EN WETTIGE VRYHEID TE HER-
„STELLEN. "

Na het geen wy tot dus verre wegens de Confïitu-

tie dezer Stad hebben aangemerkt, na het voordragen
van eenige grondflellingen , deswege in den vollen

Raad geuit en verdedigd , zou het niet moeilyk val-

len, daaruit de vorderingen af te -leiden, welke de
Burgery» amet reden zou kunnen doen; dan, daar wy
zoo veel mogelyk de kortheid betrachten , zy, het gg-
noeiT, hai'e regten kortelyk aan te Hippen.

' l^ooreerst ^ heeft zy het regt tot het maaken eener
nominatie 'by de openvallende Raads- plaatfen.

Ten' füoeeden^ zoude zy, even als in andere, en
wel kleinere. Steden plaats heeft, kunnen vorderen,
dat bet getal der Raaden uit veertig beflond ,:. de
Burgemeesters daaronder begrepen.

Ten derden; dat de Boonheeren, die de W'ethou-
Öerfchap benoemen, zeven m getal ^yn souden.""'

Ten
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Ten merden ; dat deze Boonheeren , zoo wel uit

de Burgery, als uit de Re^eerins;, genomen werden,
lerwyl men om beurte drie of mer daaruit zoude
kunnen benoemen.

Ten vyfden ; dat , daar 'er oirfpronglyk een uit-

druklyk onderfcheid tusfchen\den Raad en de Vroed-
fchap plaats greep , voortaan ook de Burgemeesters
door het Volk zouden benoemd worden.
De overige byzonderheden , die in het plan eener

Grondwettige Herftelling ten aanzien dezer aanzien-

lyke Koopilad zouden kunnen en moeten begrepen

worden , laten wy ter verdere naarfpooring over van
' hun , die möeds genoeg zullen hebben , om het zelve

in te voeren, vergenoegende ons, die Hoofd- pointen

te hebben opgegeven , zonder welker herrtelling al-

thands de burgerlyke veiligheid en vryheid nimmer
op eenen bedendigen voet zullen geftaafd worden.

GORINCHEM.

De agttle in rang derdemmende HoUanfche vStedeu

is GORINCHEM of G O R N I c H E iM , by vetkortiug

ook GORKUM genoemd. ' Zy was weleer de hoofd-

Had van den Lande van Arkel , met het welk zy eene

afzonderlyke Heerlykheid uitmaakte ; doch- is na ver-

fcheide omwentelingen, eindelyk , in den jare 1412
met Holland verecnigd (*).

Deze vereeniging echter heeft haar, ten aanzien der

Politie , de oude- gedaante , in welke zy onder hauen

Heer ftond, geheel benomen. Men vindt .aldaar aan
het hoofd van het Stedelyk bewind eenen Bailluw,

onder den naam van Dros/aard^ die, in oude tyden.

Burgemeesters, Schepenen en Raaden verkoos , en ook
aelf zitting had iu den Raad; en, daar hy dezen zoq
wel als Burgemeesters, naar goedvinden, koride by-

fienroepen, was hy, fchoon in veele gevallen van Po-
litie enjuftitie een openlyke party, volftrékt meester

van alle onderhandelingen , belluiteu. eu'vonnisfen.

. Deze overheerfching van éénen had ten geyolge , dat
' de Staaten van Holland, na het overlyden van Wil-»

_ lem

(*) Zie VAN MIERIS Gr, €hanerb»/D, III,. l3Jf:.2pSi,^
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lem den llden^ dit wan^edrogt in eenen vryen Staat

ten eenemnaal ven.ittigden , verklaarcnde , dat de

Drosüiard voortaan geene zitting langer in den Raad
zoude behouoen. Naauwlyks echter werd Willem
de lUde tot Sradhoii ier aangefield, of hy begifrigde

een zyner gurftelingen, Lodewyk Huigens , met hec

Drosfaardfchap : deze verzuimde ^itn oogenbJik, om
zich die vo'lle magt toe te eigenen , welke zyne voor-
gangers hadden bezeien; en, fchoon zyne Staatzucht

zelfs tot die buitenfpoor'ge hoogte lleeg, dat ni'-n hem
in zyne bediening ichorlle, en tot eene aanmerklyke
gel.!• boete verwees, wist hy zich echter, met be*
hulp van den Stadhouder, zoo wel ilaande te houden^
dat hy een groot gedeelte van het gezag der ou(ie

Drosfaarden behield, tot dat eindeiyk de voorgemelde
Stadhouder in den j-re 1686 , zich de hoedanigheid

van fcheidsman aanmatigende , iiitfpraak deed over
het verfchil, verklaarcndo, dat de Drosfaard , na voor-

afgaanne kennisgeviiig aan Burgemeesteren, de m.agc

had om de Vroeifchap te beleggen , voorftelien te

doen, in één woord, om het geheele beloop der de-

liheraiiën te beltieren ., behoudende hy, enkel als eene
to.egift, tevens zitting in de kamer van Burgemeeste-
ren. By het overjyden echter van Willem de llid^

deden de Staaien hunne refolutie van 1652 wederom
op nieuws gelden , zoodat hy zedert dien tyd van zyne
zitting m den Raad heeft moeten afzien.

Behalve den Drosfaard is 'er te Gorkum nog een
Schout y die de mai?:t heeft, om in Schepens- kamer
den Regt- bank te fpimnen, de (lemmen op te nemen,
en elk, die onder het pleiten eenige onvoegzaamheid
pleegt , in boete te beflaan.

In oude tyden waren 'er Oechts tnjoee Etirgernees»

ters ; doch dit getal is vervolgens tot drie , en naaer-

h?.'!d tot vier vermeerderd , die uit eene , door den
Raad gemaakte, nominatie worden gekozen.

Het CoUegie van Schepenen beftaat uit zeven Le-
den, welker verkiezing, zoo wel als van Burgemees-
tereiï, deze Stad, uit de heerfchappy van hare byzon-
dere Heeren tot die der Graaveu van Holland zul-

lende ovi.rgaan , by het plan , ten dien einde dour

haar aan Willem van Beyeren overgegeven , heeft voor-

bel lauden, gelyk ziuiis ook toen ten tyde aan haar

II. DüüJ- H ver-
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verdund vver^l ; doch , wanneer deze overdragt in deit

jare 1414 haar beibg kreeg, matigde zich de Graaf

Y3n Holland eene volkomene aanllelling aan van deze

Wetliouders (*). In volgend» tyden , toen 'er geen

Stadhouder was, werd, na eenige debatten (f)," be-

paald , dat de afgaande vSchepenen eene nominatie van

een dubbel getal zouden maaken, waaruit de Vroed-

fchup zoude kiezen. Tegenwoordig gefdiiedt deze

verkiezing door den Stadhouder uit eene nominatie,

welke door de Vroedfchap gemaakt wordt.

Reeds van 't jaar 1414 vindt men in deze Stad van

eenen Raad gewaagd , die waarfchynlyk uit de

zoodanigen beftond, welken reeds als VVethouders ge-

diend hadden (§); fchoon men vóór het jaar 1560

nergens leest, dat deze Repra^ientanten der Burgery

een permanent Collegie geweest zyn (*). Hun
getal werd by eene Charter van Philips den Uden op

drie en V^lntig bepaald , waarby de Drosfaard den

^ier en twintigften moest uitmaaken. By een Staats-

Oélrooi eindelyk van 1651 verbleef aan den Raad zel-

ven de nominatie niet alleen, maar ook de vervulling

der vacante plaatfen in dit Collegie. Tegenwoordig

telt men onder de Raaden tien Leden, die, of als

Oom en Neef, als Schoon -Vader en Schoon • Zoon,
of als volle Neeven , aan elkander zyn vermaagfchapt

(I). Voor het overige worden in deze Stad , behalven

eenige Regenten, onder de Burgers, veele onbaatzucl>

tige Handhavers der Volks- Regten gevonden; doch door

eene fchandelyke Conventie 'm hunne goede ix)ogingen

gedwarsboomd. Zelfs is aldaar een Exercitie - Genoot-

fchap , welk zich zeer ernftig bezig houdt met eene

Grondwettige Herftelling. Aangenaam zal het ons zyn,

wanneer wy den braaven eenige aanleiding gegeven

kebben 5 om dit heilzaam oogmerk te bereiken.

SCHIEDAM.

De n^ende der fl:emmende Steden in Holland , is

SCHIEDAM, langen tyd onder den naam van Nieu^

(*) Z'e MIERIS in. ^/. 50» 55 en^iy.

{\^ Refol van de H^itt ^ bl, 519, 520 en $2U
<i) Mieris IU. bl. 69.

( ) Gr&or Placaatboek, D. V. bL 722,

) HqIU Bist. Ceurant van 1785, N. loé.h:
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vyendam bekend. De Burgers dezer Stad hebben zig

by aanhoudendheid door hunne nyverheid onderfchei-

den, tervvyl zy hunnen koophamdel door alle de wae-
reld-deelen hebben uitgebreid, blykende het zelfs uit

de Stads- Registers, dat zy in dtn jaare 1597 tot by
de honderd fchepen in zee hadden. Deze , voor een
vry Volk gelukki2;e , hoedanigheid , en de daar uiede

gepaard gaande bevolking zyn met het begin dezer

eeuwe, langs hoe aanmerklyker geworden; zoodac
Schiedam thands eene der bloeiendlïe Steden uitmaakt

van de Republiek, zynde zy dezen bloei verfchuldigd

xian het nog Jaarlyks toenemend getal Branderyen , welk
tegenwoordig aldaar gevonden wordt. Deze tak van
koophandel, zedert het begin dezer eeuw zeer aanmerk-
lyk bevorderd , heeft insgelyks de Scheepvaart groote-

lyks vermenigvuldigd , terwyl de meeste Graanen regt-

ftreeks uit de Oost -Zee worden aangevoerd.

Charters van de hoogde Oudheid , zoo als onder
anderen van het jaar 1306, fpreken, ten aanzien van
bet Stads- bewind , van Schepenen en Raaden ^ef
Gemeene Poorteren ; deze laatften waren waarfchynlyk

geene anderen, dan Burgemeesters, welken, ten dien

tyde, ook wel Threforiers genoemd v/erden. Men
vindt dezen naam insgelyks in zeker Handvest van
1418, alwaar eenige melding van Burgemeesters en
Vroedfchappen gemaakt wordt (*); doch deze laat*

den waren zeer waarfchynlyk geene anderen , dan,
gelyk elders, de notabelfte Burgers, tot dat Philips

van Bourgondicn eindelyk , in^ den jare 1463, een
Permanent Collegie maakte, met het voorregt, van
de verkiezing onder hen voor hun leeven te mogen
doen. In 1527 werd hun getal door Karel den Yden
op vier en twintig gebragt ; doch hun te gelyk een
groot gedeelte van hun recht benomen in het aanftel-

len van Burgemeesteren en Schepenen (f) ; doch ia

'c jaar 1650 kreeg de Regeering by 06trooi het regc

van verkieüng in alle zyne uitgeltrektheid te rug,
welk reeds door Keizer Karel in zoo verre gekrenkt
was •, dat hy of zyn Stadhouder de vacante Vroed-
fchapsplaatzen , uit eene nominatie van drie perfoo-

nen,
() Mieris II. D. M, 33. IV. 443.

O) RappofE der Plac. R 79.

II a
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nen, door de overig zynde Leden gemaakt, vervulde.

Na dien tyd heeft men niet min geweldige inbreuken

gemaakt op het bewind van deze Stad. Eene der

aanmerklykfte is ongetwyfeld de Onderlinge Cowven-^

tie^óen ^deri van November 1782 gemaakt. Zy behelst

verfcheide byzonderheden ,. die haar ten eenenmaale

van alle andere bekende conventiën onderfcheiden , wel-

ke men in de meeste Steden van deze Provincie heeft

aangegaan. Zy beilaat, vooreerst^ alleen uit twaalf
Leden , en dus uit de helft der Regeering. Ten twee»

den ^vQoetQw alle Stads- of Staats - ambten , Commisfiën
en Beneficiën , 't zy by tourbeurt , 't zy by rang van
den oudllen af, tot dezen kring bepaald wezen, uit-

gezonderd alleen de Ministeriale Charges , als van
Penfionaris , Secretarisfen , of andere foortgelyke Ste-

delyke bedieningen, tot welker vervulling geboorte of
gunst alleen niet genoegzaam zyn, en welker vacaturen

by meerderheid der Leden van de Groote Vroedfchap
zullen verorden begeven. Te7i derden^ kan een Lid, welk
deze Conventie getekend heeft, zyne plaats, als Vroed-
fchap , op zyn Zoon overdragen , en zal zich by den
Stadhouder daarvan mogen verzekeren. Ten vierden y

zullen de Zoonen en behuuwd Zoonen van Vroedfchap-

pen of Ministers , by voorkomende vacaturen , den

voorrang hebben boven die geenen , welken daartoe

uit de Burgery worden genomineerd en geëligeerd,

mits de descendenten der eerften boven die der Mi-
nisters, de Zoonen aan de Behuwd- Zoonen, en de

oudften aan de jongften preferabel zyn , haaiende men
ter Üaaving hiervan eene Reiblutie aan van Burgemees-
teren en Vroedfchappen van 27 April 1724, by wel-

ke waarfchynlj^k de eerfte grondllagen dezer zonderlin-

ge Ohgarchie zyn gelegd geworden. Niet onaartig der-

halven is reeds aangemerkt, dat door deze Conventiën

de Regeering, zoo wel in de V^rouweiyke , als Manne-
lyke linie ertiyk is gemaakt geworden.

Het is dus geens^:ins de verdienile in hun, die tot

de Regeering bevoegd zyn ; het is dus van der Regen-
ten zyde geenszins de verbindt'onis, om, zonder on-
derfcheid,de kundigften en braafften te benoemen, wel-

ke de gewigtigfte ambten doet vervullen. Het is en-

kel de gimst, om in deze Conventie te mogen deelen;

.^t is enkel het toevallig voordeel 5 om tot de bloedver-

want-
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wantfcbap der Regeerina: te behooren. Wat toch moet
uit zoodanige Conventie , hoe hoog men daarby de

zuiverfte beginfels van Vaderlands -min en billykheid

moge opvyzelen , wal toch moet daaruit anders voort-

vloeien , dan de heillooste verguizing van waare ver-

diende , die éénige bron wei van de/ grootheid , den
bloei, en de bevestiging van eene vrye Republiek? —
Wat anders, dan dat de aangenaaaiheden niet alleen,

maar het algeheele gezag en de klem der Regeering,
in plaatfe van, gelyk de billykheid vordert, tot de ge-

heele Vroedfchap, dat is tot vier en twintig Regenten
te behooren , nu in tegendeel aan twaalf , of liever

aan zeven , die de meerderheid uitmaaken , in handen
worden i^egeven, om daarmede naar willekeur om' te

fpringen? — Behoeft men in der daad wel een fterker

bevvys, om het hooge gevaar te doen zien, waarin zich

eene Regeering bevindt, die aan zich zelve is overge-

laten , om , by voortgang , de dierbaarfte privilegiën

geheel en al op niet te doen uitlopen ? Behoeft men iet

meer te zeggen , om te betoogen , hoe onontbeerlyk

des Volks invloed zy, ter voorkoming van Stadhou-
derlyke indragten, of ter vernietiging van de fchreeu-

wendlle misbruiken der Aristocratie ?

SCHOONHOVEN.

Schoonhoven, de tiende in rang der fl:emheb->

bende Steden, werd in 't Jaar 1397, by het overly-

den van haren Heer , den Graaf van Blois Guy , de

Chatillon, even als Gouda, met Holland vereenigd;

en , fchoon niet onderfciieiden door haren rykdom , ny-

verheid of bevolking , hebben echter de Ingezetenen

dezer Stad by aanhoudendheid uiiftekende proeven vaa
hunnen heldenmoed aan den dag gekgd, In deze

jongde tyden is hare Regeering de eerlte geweest , die

den ftandaard der vryheid geplant, en het Juk der Stad-

houderlyke recommandatiën heeft verbroken.

Wat de Regeerings - form betreft, dezelve is, naar
mate van het kleen getal van Ingezetenen, door eene
byzondere vereeniging , voor den Volks- invloed ge-
noegzaam gunftig. De Politie berust in handen van
twee Burgemeesteren en zeven Schepenen ; doch de
wyze , op welke d^ZQ negen Ambtenaars benoemd

il 3 wor-
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worden, is geheel verfchil lende van die, welke in an-

dere Steden plaats grypt. Men heeft hier een Colle*

gie van Eledeurs^ die, by hunne oirfpronglyke inrich-

ting, door Schout, Buroiemeesters , Schepenen en

Randen werden gekozen; doch die thands, by eene va-

cature, zelven cene nieuwe verkiezing doen, en dus

hun CoUegie zeU^n voltallig houden. In den beginne

werden de Wethouders, by eene volftrekte verkiezing,

door hun aangerteld ; doch , by volgende Octrooien

van 1480, 1513, 1542 en 1550, werd bepaald, dat

zy enkel eene nominatie van eeij dubbel getal zouden
niaaken , waaruit de Graaf of zyn Stadhouder jaarlyks

één Burgemeester , en zeven Schepenen zoude ver-

kie/.en. Deze nadere bepaaling fciiynt tot den Jare

1651 onveranderd te zyn gebleven , als wanneer de

Eie<51:eurs het regt der vrye verkiezing by de Staa-

ten herriepen , en ook daadelyk verkreegen , zoo dat

het zelfs , by het tweede tusfcbenkomend Stadhouder-

lyk bevvind in 1703 , op gelyke wyze in (land bleef.

Van de oudrte tyden vindt men te Schoonhoven ,

even als in de andere Steden , gewag gemaakt van
Ambtenaren derPolicie, onder den naam van Raaden ^

wordende dezen ^ gelyk Schepenen , Jaarlyks vervvis-

feld (*J. Het Coll^ie van Vroedfchappen^ als Ver-

tegenwoordigers der 15urgery, is van eene laatere in-

ftelling. Het getal dezer Vroedfchappen bedroeg in

den beginne een en twintig ^ en dat der&lecleurs vyf
en tiJülntig Leden; en daar deze zes en veertig perfoo-

ren, uit den boezem der Burgery gekozen, behalveii

nog de Burgemeesters en Schepenen , hei aantaj va^
notabelen in de Stad bykans verfionden , terwyl zy

op dien tyd ten minfien twee derden minder Ingezete-

nen , dan te^cüwoordig , behelsde , was het geenszins,

te bevreemden^ dat de beilryders van den Volks-

invloed deze gelegenheid niet lieten voorby flip-

pen, om, van tyd tot tyd, het gezag der Regeering

tot een geringer aantal te hepaalen. Ten dezen erud^

maakten zy eene foortgelyke Conventie , als in ver-

icheide andere Steden nog plaats hebben, onder deix

naam van ds Vriendfchap , door welke het geheele be-

wind vanEkcleurs ter betchikkinge van vyftieti^tnd^t

der Vroedfchgp van twcmlf^Qn dus aati de meerderheid

(*) Mieris, D. IIL bl. 9 en z'^s-
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van zeven perfoonen werd overgelaten ; doch , na het

aflchaffen der Stadhouderlyke recommendatiën, fchynt

deze conventie verbroken te wezen.
Voor het overige zyn 'er nog andere niKsbruiken, die

insgelyks eene herftelling vorderen. In d^n Jare 17x4
verkreeg de Regeering van Schoonhoven een Oétrooi
van de vSraatcn , waarby liet getal der V^roedfchappen tot

op zeventien zoude uii(l:er\'en, verzoekende zy nader-

hand , het getal der Elecleurs op één en twintig te

mogen brengen. Intiislchen beflaa!: tegenwoordig het

Collcgie der cerflen uit één en twintig , en dat der

laatden uit zeven en twintig Leden, bodraagende dus*
naar het fchynt, een getal van agt en veertig Reprai-

fentantcn der Burgery. Met dat alles echter vergist

men zich zeer in deze gedagte. immers, daar alle de
Vroedfchappen te gelyk Eledleurs zyn, heeft 'er tns-

fchen beide de Colltgiën geen ander onderfcheid

plaats, dan alleen, dat de zes jongfte Eledt-urs enkel

gekend worden by het maaken van nominadcn , en
den hoogen rang eerst by eene vacanre V^roed-

fchaps plaats kunnen bekomen : — een onderfc]]e!d

in der daad zoo gering, dat het naauwiyKs nr)eaj.ns-

waardig is , en de verkiezingen der Vroedfchaf^pen
op niet doet uitlopen: — een onderfcheid derhalven,
welk , als geheel llrydig met zyne oirlpronglyke in-

ftelling, met regt eene algehede herllelling verdient.

En, daar deze Stad zich op een groot aan r al van Re-
genten kan beroemen, die even waardige Voorllanders
zyn der Volks *regten, als de Inge^ietenefi zelven ver-

deedigers hunner Vryheid , is het te hoopen , dat zy
gefamenlyk de hinderpalen zullen uit den weg rui-

men , die zich daarin niogten voordoen , of dat ten

minflen, door een minnelyk verdrag, der Burgtry de
verkiezing, of de eerde nomiuatie der vacanie Elec-
teurs - plaatfen zal vergund worden, verkrygende zy
dus, ter vergoeding harer oude regten, eenen lieilza-

luen en billykcn invloed.

BRIE Lts.

De laatde Stad van het Zuider- Quartier , de elfde

der ftemmende Steden van deze Provincie , is ijrikl-
LE, byzonder beroemd door hare eerde verovering
door de Water - Geuzen , en door de gelukkige aan-

H 4 lan-
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hnding van een handvol Luikfche en Nederlandfclie

Gelukzoekers, die, zonder zulks te vo<»rzien, de al-

lereerfle grondflagen leiden der Republiek ; van waur.

zy dan te rcgt den naam b.ebouden heeft van de Eer-

fteling der Nederland fche vryheid , door welke dezel-

ve in deze Republiek haren zetel heeft gevest^sjd.

In deze laatfte tyden echter levert zy het byzoijdijr

fchomvfpel op ecner vcrdeeling van Regeering en Bur-
gery in twee partyen, waarvan de t ene de herOeliing

eter aloude regien en privilegiën beoogt , terw\l de

sndere de inbreuken van het Stadhouderlyk bewind
tracht te verdedigen, zynde dus deze laatlle niet on-

gelyk aan de metgezellen van Ulisfcs, die hunne na-

luurlyke gedaante , -.;welke z\ venoren hadden, op
nieuws weigerden aan te nemen. — Doch , laat ons
ter zake komen. Mogelj^k zal eene beknopte opgave

van het Stads • bewind eenig meerder liciit over hcc

tegenwoordig gefchil kunnen verfpreiden.

Schepenen , Burgemeesters en Raaden,

Terwyl Brielle met den Lande van Voorne , waar-

van zy als 't ware de hoofdiiad was,.0!)der eenen af-

zon derlyken Heer flcnd , verkreeg zy bet gewigtig

voorregt, om jaarlyks, zonder tusfchenkomst van ie-

mand anders , baren eigen Magilliaat te verkiezLO.

In den Jare 134a werd baar door Dirk van Monjoi

vergund, om jaarlyks zeve??. Schepenen te kiezen, die

als dan het regt zouden hebben, om twee Oud Sche--

penen by zich te nemen, en daarenboven nog twee

Burgemeesters aan te ftellen , met dewelken zy ver-

volgens iwee Raaden of Renim eesteis zouden ver-

kiezen , om voor Stads- Finaniiën te waaken. Zoo-

danig was de form , ten dien tyde aan het Stads-

bewind gegeven ; fchoon men niet gewaagd vindt ^

op welke wyze en door wie de benoeming of aan-

ilelling der Schepenen zelvcci zoude gefchieden. Dit

flilzwyc^en heeft naderband doen denken , dat dezelve

door alie die geenen gedaan ware, welke de Jaarlykfche

Wethoudenchap of daadelyk uitmaakten, of hadden uit-

gemaakt, beroepende men zich ten dien einde op zeker

fluk \an den Jare 1433,^ by 't weik de Vertegenwoor-

digers der Burgery , in tene zaak vaiLgevvigt^ voorkor

men
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men onder den na?m van oud en nieuw Gereclit (*),

alsmede op eeii Oclrooi van Maria van Bourt,ondiëa-

van 1479, waarhy het gefchil ten eenenmaal werd af-

gedaan. Doch hf^t is juist dit Odrooi, welk hun de

vi.ikiezing benam , die zy re voren gedaan hadden ,

latende hun enkel eene nominatie van een dubbel ge-

tal, dat is WAV veertier^ ^hver^ waarnit Staahouder en

Raadcn Jaariyks de ztien Schepenen moesten verkie-

zen, beze ichikking werd vervolg^is voor den tyd

van agt Jaaren door iVJi^ximiliiian en Philips bevestigd,

met dat underfcheid al'een , dat de verkiezing zoude,

gefc'^ieden door iVIargareta, Weduwe van Hertog Ka-

rei van Bourgondicn, in qualiteit als Vrouw van Briel-

le en Voorne. Kindelyk bragt Karel van Oostenryk,
naderhand onder den naam van Karel den Velen be-

kend , in den Jare 1512 deze verkiezing over op den

Gouverneur van HrieÜe, en drie jaaren laater op den

Siaahouder en de Randen van Holland ^f). Eerst

in hec, jaar 165 1 kregen de Briellenaars hun oor-

fpronglyk regt van vrye verkiezing te rug, wordende
zulks, toen ten tyde, aan de Vroedfchap, als Repra?.-

feiitanten d&r Burgery, in handen gegeven. By de
wecieriuvoering echter van hei Stad houderfchap, kwam
'er in 1Ó72 een Staats -Odrooi ten vaorfchyn, waar-

by de zaken op denzelfden voet gebragt werden , als

by Oclrooi van 1620 bepaald was; gelyk dan ook,
na de aanftelling van den Iaat(ten. Stadhouder , de
nominatie van veertien perfoonen door de Vroedfchap-
pen , by meerderheid van Hemmen , gefchiedt, wor-
dende dezelve nominatie alsdan in handen van den
Schout gedeld , en door hem aan den Stadhouder
overgezonden , om daaruit de zeven Schepenen te

verkiezen. Dezen vervolgens in hun ambt getreden ,

nemen nog twee der Oud» Schepenen, die het vori-

ge Jaar in dienst geweest zyn , by zich , en verkie-

zen uit dit negental eenen *Pra;lident Burgemeester,
€n eenen Prasüdent Schepen, terwyl zy daar te bo-
-ven, buiten dit hun Coilcgie, nog een andere Burge-
meester aandeden tot Opziener der Finantiën. Door
deze tien Le'deii worden eindeiyk twes Kaaden veP-

ko-

(*) Alkemade, BeTchryv.van den Br iel y hU 95 en ^j,

Ct; iViJüius, 111. 673 iV. 1009.

H5
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kozen, tot Opzieners over Stads werken tn gebou*

wen , die hunne zitting nemen in de Ayethouderrcliap.

Vroedfchappen.

Wat nu het Collegia der Froedfchappen ^ als hand-

havers van des Volks belangen, betreft, hetzelve heefc

oudtyds in deze Stad zoo min, als elders, uit een be-

paald getal van Leden bellaan. Regeerende zoo wel

ais Oud -Burgemeesters, Schepenen, of Raaden fchy-

tien in gewigtige voorvallen eenen Raad te hebben

gevormd, waaruit de refoluiiën, vergunningen en de-

putatiën, in naam der Stad voortvloeiden. In den

jare 1433, by voorbeeld, maakten zy een getal uit

van twee en veertig Leden (*>, waaruit men veilig

befluiten kan, dat zy enkel uit den bloem der ge-

heele Burgery werden genomen. De naam van Vroed-

Icliap komt het eerst voor in een Odtrooi van 147S

voor het oud en nieuw Gerecht. Voor het overige is

'er tot op het jaar 1618 geen bepaald getal van Leden
geweest, als wanneer de Stadhouder Maurits een Col-

legie van twintig Vroerifchappen oprichtte , welk

,

fctioon naderhand tot vyftïen Leden verminderd, zyri

oude getal echter te rug gekregen en tot nog toe be-

houden heeft.

Regten tot HerJlelUngé

Uit dit verhandelde kan men dus ligtelyk afnemen,'!

dat het 0(flTOoi van 1476 , in plaatfe van den naam

van Privilegie te verdienen , eerder eene verminde-

rin'T, dan eene handhaavening of eene vermeerdering

van der Burgeren regten moet genoemd worden: ge-

]yk ook de despotieke handelwyze van Maurhs de

aloude Stedelyke Conilitutie ten eenenmaal omkeerde,

liet zou derhalven de vraag zyn, of eene vernieu-

wing, die in baren oirfprong zelve onregelmatig is,

immer door het gezag der Staaten, die men toch in

«reen ander licht, dan als Verdedigers der Privilegiën

b'efchouvven moet, heeft kunnen gewettigd worden;

en dat wel in een tydllipj waarin dczt Staaten

zel-

(*) Zie ALKEMAÜE, ^/. p2 ^« I23. Ml ERlS, IV. lOOp^
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zeiven niet meer dan werktuis;en waren dierzelfde

gewelddadige overheerfching , door welke zy bunne-

aanftelling 'hadden ontvangen? En deze verandering

is zoo veel te Ichaadelyker voor de Burgery geweest,

als hnar gelieele invloed by dezelve binnen den en-

gen kring van twintig perfooncn is bepaald gewor-

den, die, in plaailè van, gelyk weleer, de Wethou-
ders uit de Burgery te nemen , zulks ten eenenmaal

verwaarlozen , terwyl wy voor het overige reeds ge-

zien hebben, dat de Raad uit twee en veertig Le-

dai bellaan heeft.

Van geen gering belang derhalven zyn de herroe-

pingen, welken de Brielfche Burgers met regt zou-

den kunnen doen, van die aloude Privilegiën, wier

handhaavening of herftel by de Unie van Utrecht

zoo uitdruklyk is bezworen. Men heeft zelfs alle

reden van zich te vleien , dat zy ten aanzien van die

gewigtig (luk in veelen hunner Regenten de kloek-

moedigite verdedigers zullen vinden. Het is be-

kend, met welken onverzetlyken moed negen dier Va-

derlanders, fchoon de minderheid in de Vroedfcbap

uitmaakende, zich tegen den onwettigen indragt der

lecommendatiën , of liever, der voillrekte beheeringen

van den Stadhouder hebben aangekant. En hoe tocli

kan eene verbindtenis, om zich in de begeving van
alle ambten en commisfiën volkomen naar het ge»

Doegen van den Stadhouder te gedragen, immer over-

eengebragt worden met de plegrige gelofte, om aan

de Privilegiën gebouw en getrouw te wezen; — aan
privilegiën, welke eifchen, dat Regenten op hunnen
eed , in confcicntie , enlvcl verkiezen zullen de nota-

helften^ eerbaarlykjien ^ reckelykjien ^ en vredelykjien

y

zonder zit/h te laten om lief of leed^ noch om gener"

hande zaken ? Het is vervolgens- bekend , hoe èt7.t

MinderliciJ, by haar beklag over dez^ onwettigheid

^an de Siaaten van Holland , in hare regcvaardige

^aak heeft gezegevierd : doch gantsch Nederland is

ook aan den anderen kant getuige, hoe zeer de Meer-
derheid van den Raad dezer Stad, door dezen biliy-

ken uitflag zich beleedigd achtende , naderhand , op
voorgeven kvvanswyze van eene vérbhndde en om-
trend hare regten onverfchillige Burgery, publicatiën

heeft duryea afkondigen, regtftieeks Ürydig met de
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welmeenende oogmetken en bevelen der Hooge Ove-
righeid: en het wordt dus meer dan tyd , om, ter

voorkoming van alle dergelyke vvanftakigheden , der
Burgery zoodanigen invloed op het Stads- bewind te

verichatFen , waardoor het vuur der vryheids - min
niet flechts eoiie rasch voorbygaande vlam, maar in-

tegendeel eenen duurzamen gloed zou kunnen uitle-

veren. — Hoe b'gtelyk ware misfchien het aantal der
Vryheids - vrienden daardoor te vermeerderen , ter ver-

nietiging van het willekeurig gezag van éénen? -^
rioe ligtelyk waren mogelyk de wederzydfclie belan-
gen van Regenten en Burgeren te verefFenen , wan-
neer de tegenwoordige (laat van zaken onder de"

eerilen bleef Itand grypen , en , by voorkomende vaca-
tures in den Raad, de nominatie van eerlle nieuwe
Vroedfchappen aan de voornaamfle Burgers werd
toegeftaan '?

IV.

STEMMENDE STEDEN VAN NOORD-HOLLAND,

Dat gedeelte dezer Provincie, welk men doors^aans

Noord' Holland ^ West - Friesland ^ oï Noardtr-Quar^
tier noemt , verdient in ve'elerleie opzigten eenc by-

zondere opmerking. Reeds eenige eeuwen had het

Zuider-Quartier den Graaf en zyn gezag erkend en

gehoorzaamd, toen de West -Friezen nog by aanhou-

dendheid weigerden , zich daaraan te onderwerpen ;

en, wanneer zy eindelyk door geweld daartoe wer-

den gedwongen , wisten zy zich , door middel van

iunne moerasfen en eilanden, die zich uit hunne mei-

ren verhieven , telkens aan het Juk der dwinglan-

dye te ontrukken. Hunne grondwetten ,
gewoonten

en zeden verfcnjlden niet veel van die hunner naam-

genoten aan de overzyde der tegenwoordige Zuider-

zee, welke toen ten tyde een ongelyk fmaller water

was. In navolging van deze hunne Nabuuren , wilden

zy tteeds den aiouden naam van vr'y en moedig bewaa-

ren , en leefden dus naar hun welgevallen onder eene

Trye Volks -regeering (*^. Geduurende den tydkring

van

(*) Zie MEERMAN Levcu van Graaf IVillem ^ D. \\»

bl. 7S>. Van DER woüDE Kronyk van Alkmaar bi. ip.
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van drie honderd Jaaren ziet inen hen , onder de eerfie

Graaven van Holland , hunne vryheid klockmoedig
verdedigen, tot dat zy eindelyk in den Jare 1299 teri

eenenmaale werden te onder gebragt. En , fchoon de-

ze bemagtigiiig niet gelchiedde, dan na eene geweldige
nederlaag der West - Friezen ; ichoon by dezelve zeer

harde voorwaarden plaats grepen , kreeg zy echter haar
beflag niet , dan nadat zy met hunne overwinnaren
een onderling verdrag gemaakt hadden , welk , op
naam der Gemeenten van West- Friesland , zelfs met
het Zegel der gerijigfte dorpen van dit Gewest werd
bekrachtigd ; uit welk alles derhalven wy by voorraad

kunnen opmaaken , dat wy in ons volgend betoog
verfcheide trekken der aloude Volks - regeering zullen

©ntmoeten.

ALKMAAR.

Weinige Steden zyn 'er in de daad te vinden , diê

,

na hare ftichting tot op de groote omwenteling , wel-
ke de RepubHkeinfche Regeerings-foim te weeg
bragt , voor de edtle zaak der Vryheid n^iCer ge-

leden hebben , dan alkmaar. In den beginne
was het eene fterkte

, gefchikt , om de West - Frie-

zen te bedwingen , en de Ingezetenen waren dus
natuurlyker wyze genoodzaakt , de party van den
Graaf te kiezen ; doch het zy 't climaat , 't zy de
noodwendige verrtandhouding met de overige bcwoo-
ners van dit Quartier hun gevoelens van dappcriieid

en onafhanglykheid inboezemde , die van Aikmaar
echter waren by aanhoudendheid verdedigers cier bur-
gerlyke vryheid , fchoon niet altoos even voorfpoedig

in hunne ondernemingen. Dan eens zich tot de zyde
der Hoekfchen begevende , en de wettige regten van
Vrouwe Jacoba van Beyeren handhaavende , moesten
zy de verbcurtverklaaring hunner Privilegiën door Phi-

lips van Bourgondicn verduuren. Dan weder de toe-

vlucht zynde van alle die ongclukkigen , die door de
knevelaryen der Ontvangers en door den uiterllen hon-
ger tot zoodanigen wanhoop gebragt waren, by wei-
ken alle wetten hare kracht verliezen , moesten, zy dril-

den, dat hunne Siad, voor eene meerdere magt moe-
tende buklien , veroordeeld werd , om hare muuren,
poQiten en torens af te breken, en hare privilegiën aan

eenen
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eenen onmededogenden overwinnaar ter willekeurige

beheering over te gtv^n. Het Jaar 1573 eindelyk le-

vert een uitmuntend bevvys op hunner aloude dapper-
heid , terwyl Mannen en Vrouwen zich tegen de
Spaanfche tieranny heldhaftig verdedigden , en den
vyand noodzaakten het beleg op te breken ; van waar
dan ook het gemeene fpreekwaord , l^ayi Alkmaar
begint de Victorie,

Burgemeesters.

Reeds in de oudfte tyden ontdekt men der Burge-

ren invloed op het Stads -bewind door middel hunner
Burgemeesteren. By een Handvest van Hertog Wil-

lem van Beyeren van 19 February 14 14 wordt van
dit ambt breedvoerig gefproken ; fchoon uit ditzelfde

fluk, waarvan wy aanftonds zullen handelen, blykt,

<kt 'er toen flechts drie Burgemeesters geweest zyn

,

die naderhand by een Staats -Octrooi van 1588 tot op
tier zyn gebragt gew^orden , hebbende de Burgemees-
ters ten allen tyde deze hunne waardigheid niet lan-

ger, dan een Jaar, mogen bekleeden.

Vroedjchap.

In den Jare 1418 vindt men reeds van eene Vroed-
fchap gewaagd onder A^n naam van Gemeene Vroed'

fchap (*)* Dezelve moet in de daad van zeer ou-

de herkomst zyn , omdat , by gelegenheid van zeker

verfchil in 1450 tusfchen de Regeernig en Rykdom ,

Vroedfchap en Gemeente der Stad, een Collegie van
een en dertig Leden werd opgericht , niet alleen , om
Jaarlyks de Geregts- luiden te verkiezen, maar ook
om in alle zaken , den oirbaar en welvaart der Stede

raakende, bewind te voeren. Doch deze Kiezers be-

roofden van tyd tot tyd dat gedeelte der Burgery,

welk aan het hoofd der Volks- vergaderingen de belan-

gen der Gemeente fteeds had gehandhaafd, van zyntn
naam van Vroeiifchap , bragten dien tot zich zelven

©ver , en , naar gelang de Burgery in het vervolg over

«Ie publieke zaken niet m',;er werd geraadpleegd

,

r2,ak—

() ZU Mieris D. IV. bl. 44^
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raakte ook de naam en invloed allengskens geheel ver-

looren. Het getal der Vrocdfchappen werd door Phi*

lips de Schoone tot veertig^ doch naderhand in den
Jare 16 18 door Karel de Vde tot zestien gebragt» en
eindelyk op den 26jien van September 1530 op vier en
twintig bepaald, by welk getal het vervolgens geble-

ven is.

Schout en Schepenen*

Terwyl deze Stad door de Graaven geflicht is , om
ter uitbreiding of bewaaring van hun gebied te kun-
nen dienen, zyn 'er waarfchynlyk in ótn beginne

geene andere bewindsluiden geweest, dan van den
Grajif , of door hem zelven aangefleld. Deze Amb-
tenaars beftonden uit één Schout en zeven Schepe-
nen, welk getal geene verandering ondergaan heeft.

Naderhand verkreeg de Regeering dezer Stad het ge-

wigtig Privilegie om haren eigen Schout te mogen
verkiezen. In deze laatlte tyden echter is, zoo over

de verkiezhig van Schepenen, als van Burgemeesters
en Raaden, zeker gefchil gerezen, welks aandaa;tige

naarfpooring een geheel nieuw licht oVer de grond-
wettige conllitutie dezer Stad kan verfpreiden.

Beredeneerd Vertoog over de wettige Conjii"

tutte van Alkmaar,

Van de oudfte tyden , zelfs reeds van den Jare

1299, wordt de naam van Gemeene Pootteren zoo
wel, als van Schepenen en Raaden, aan het hoofd
van verfcheide openbare keuren en verdragen gevon-
den (*j. Het gewigtigst Privilegie echter, welk de-

zen invloed des Volks ten vollen bevestigde , is on-
getwyfeld dat van Jacoba van Beyeren , door haar

den uden van April 1426 gegeven. By hetzelve

verklaarde zy uitdruklyk , dat de Burgery, ter ver-

geldinge van alle dieniten , welke deze aan hare Voor-
zaten bewezen had , bet voorredt , dat zy reeds be-

aat , zoude behouden , om zestien Hoofdmannen te

kebben, die Jaarlyks door de Dekenen der negen

Gü'

(*) Zie MIERIS» D^ I. U. éu. D* II. bl. 4 ea 35^4.
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Gil<.ien, gelyk deze Dekenen, op dezelfde wyzejanr-
lyks door de meerderheid der Gildebroeders zoi>den

verkozen worden, en dat de Jaarlyklche verkiezing

van drie Burgemeesteren, en van zeven Schepenen
door deze zestien Hoofdmannen en Dekenen zoude
gefchieden, wordende daarenboven nog bepaald, dat,

zoo wanneer eenig Deken, Hoofdman, j^cirgemeester

of Schepen tusfchentyds mogt overlyden , men als

dan by den msesten gevolge van hun^ die kevendig
njoaren, in des dooden Jlaat eenen andere zonde k'ezen^

die dat jaar dan voort uit dienen zou^ en niet langer»

Dit gewigtig Privilegie was verknocht aan, en in ge-

volge van een ander , by het welk de Dekenen eii

Hoofdmannen hun advies en toeilemmiing moesten ge-

ven , zoo tot het maaken van nieuwe keuren, als tot

het rcg'eien der Stads Accyfcn (*).

Volgens deze bepaahngen derhalven werd „ de

^„ klem der Rec;eering", zoo als de Minderheid van
Alkmaar 's Raaden heeft aangemerkt, „ niet gebragt

5, in handen van een vast bepaald getal van Vroed-

5, fchappen uit de rykften en aanzienïykilen , die, van

„ deze magt misbruik maakende, der Gemeente ^waa-

,, re belastingen konden opleggen , en verder naar

„ willekeur regeertn, zonder dat de Gemeente, of

5, dour hen zclven , of door een hooger Coilegie,

j,,
eenige hulp konde worden toegebragt; maar dat,

3, terwyl het Privilegie de klem der Re^eering in

„ handen Itelde van Reprccfentanten
, jaarlyks (foor

5, de Burgery, en van Wethouders, jaarlyks door de-

„ ze Rcpia^fentanten gekozen , ieder afzondevlyk Bur-

5, ^er, door middel dezer jaarlyklche veranderingen,

5, zynen invloed op de algemeene zaak behield, en de

5, aanleidingen tot misbruiken en onderdrukkingen ge-

5, mnklyk en krachtdadig konde tekeer gaan; gelyk

5, daaraour tevens aan alle Burgers gelegc:nheid ge-

5, geven werd , om jaarlyks detl te kryiren in de Re-

35 geering en het beiiellen der Magidraat."

En hoe toch is het te gelooven , dat de Burgery

zich in zoo verre heeft kunnen vergeten , om een ,

V!Dor haar zoo dieroaar. Privilegie ten eenenmaal te ver-

lustigen? Iniusfchen vindt mei. zulks ineen Handvest
van

(j Zie MIERIS, D. IV. bl. 83^?.
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van 26 Maart 1450, waarby bepaald werd, dat zelce-

re een en dertig Perfoonen de Stad gezamentlyk zonden

regeeren en gouverneeren , zoo in het Jaarlyh noemen

en kiefen van de Perfoonen tot het Gerecht volgende de

Privilegiën y a'^ in alle andere zakenU den oirbaar en

'welvaart der Stede aangaande , en dat dezelve ook , by

aflyvigheid van eenis^en uit dezelve een en dertig Per'

foonen , anderen zouden kiefen^ zetten en ordineeren»

En deze fchikkins; komt dan no^ voor , als gemaakt

by eene vriendelyke overeenkomst en overdragt riisfcheii

die Alinge , Ryckdom , Froedfchap en Lichaam der

Stad. Doch hec is met dat allt^s zeer opmerkelyk, dat

by deze overeenkomst geene meldins: hoegenaamd ge-

maakt wordt van de verbeurtverklaaring der Privile-

giën , welke de geweldenaar Piiillps , omtrend vyf
maanden na de gegevene Charter van Vrouwe Jacoba ,

heeft durven doen: — eene verbeurtverklaaring, die,

door zekere opftand zynde veroorzaakt, welke toen ten

tyde had plaats gehad (*), noir zoo veel te meer ver-

wondering moet baaren, daar Philips zelf zeer uitdruk-

lyk verklaarde , dat het meerdere deel der voornaamfle

Ingezetenen , en dus vooral van hun , die by deze ver-

beuring het meest zouden verloren liebben , in het be-

wuste oproer niets het minde betrokken was. Einde-

lyk, Phihps zelf komt in de gemelde overdragt, vol-

gens den gewoonen ftyl, waarin dezelven doorgaans
gefteld waren, niet zoo zeer voor als oppei^ite wet-
gever, maar enkel als zoodanige, die de gemaakte
overeenkomst goedkeurde of bevestigde. Want hoe toch
heeft de Burgery eenig contrnét kunnen aangaan . zon-
der het daadelyk bezit van iets, waarover zy zoude
befchikken? Hoe heeft zy van een Privilegie kunnen
afftaan , welk niet flechts aan de tydelyke Burgery en
Gemeente d^r Stad Alkmaar, miar wel uitdruklylc

aan hare nakomelingen ten eeuwigen dage was ver»

gund geworden? Doch alle deze tegenwerpingen kry-

gen nog zoo veel te meer grond en gewigt, wan-
neer men nagaat , dat het altoos de aangenofnen.

grondregel by de Staaten geweest is , dac 'er ten

aanzien der aloude Volks - voorregten geene verja*-

ring:

(*) Zie VAN MIERIS, D. IV, bl. 1073.

M. D££L. I
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riiig kan plaats grypen (*j. En het is op dezen oa-

wrikbarea grond , dat de iMeerderhei.l van Alkmaar's

Regenten zich verlaten heefr, wanneer zy verklaart,

dat cie Handvesten, Privilegiën en Octrooien nog he-

den ten dage aan de Stad en Burgery toekomen , en

het derhalven den pligt van een ieder braaf Regent
rekent, ona dezelve, als zoo veele waardige eertee-

kenen van der Voorvaderen deugd en dapperheid, e»

als zoo veele dierbare kleinoodiën voor deze S^ad

en hare Burgery , te reipecleeren , te bewaaren , en

alzoo aan de nakomelingfchap over te leveren.

Voor liet overige is het algemeen bekend, hoe iiit-

lïiuntend de Regeering dezer Stad zich in de Jaailla

tyden door haren (landvastigen yver voor de behar-

tiging der hooge Staats - belangen heeft onderfcheidcn.

Het is genoegzaam bekend
,>

dat by de Vroedfchap

dezer Stad, op voordel van den Prefident Burgemees-

ter de Dieu van 12 i^'ebruary 1783, op den ziften
dierzelfde maand, by eeiie zeer groote Meerderheitl

het treffelyk befluit genomen werd, niet alleen tot

affchaffing der Stadhouderlyke recommendatiën , maar
ook nog, om voortaan geene nominatiën rot verkie-

zing van Burgemeesteren , Schepenen , Vroedfchappen

en Threforier aan den Stadhouder te zullen toezen-

den. Hoe zeer deze Meerderheid in dit opzigt op
grond der Octrooien van 1426 en 1450 — Octrooien,

waarin deRegeerings^befteUing volftrekt ten eenenmaal

aan de Stad "was overgelaten — haar gedrag meende
te wettigen; hoe zeer zy, ten meerderen betooge,

ook nog die der Staaten van 1650 , 1669 en 1728
aanvoerde, zulks echter hield noch de vier Leden,
die de Minderheid uitmaakten, noch den tcgenwoor-

digen Stadhouder te rug, om zich tegen deze her-

roeping uitdruklyk te verzetten. Ten dezen einde be-

riepen Dezen zich op zeker Privilegie van Kar;;] de Yde
van 26 September 1530 , als made op een ander van

Willem de I/ie, in naam van Philips de llde^VRn 15Ö5,
gelyk ook op een derde van de Staaten van 6 De-

cem-

(*) Zie DE GROOT, Inl, tot de Hol, Regtsgeh I. B.

Il» Ü. §. i2e.
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eember 1588. En, daar het onbetwistbaar is, dat

by deze drie ftukken de verkiezing van Burgemees-

teren , Vroedfchappen , Schepenen en Threforiers aan

den Stadhouder is opiJiedragen , meenden zy
^

zich

daarop met regt te mogen gronden. Ja zelfs gingen

zy zoo verre , van te beweeren , dat , vermits de Pri-

vilegiën van Alkmaar in de jaren 1426 en 149- ^'^'

ren verbeurd verklaard, en niet eerder te rug gege-

ven, dan in 1530 , de drie aangehaalde Ocli'ooien een

des te grooter gezag verkreegen , en de Charter der-

halven van 1530 als de éénige richtfnoer van het

Stads- bewind moest worden aangemerkt; te meer

nog, zoo zy meenden, daar hetzelfde plan onder

cene Republikeinfche en Stadhouderlyke Regeering

in 15O8 was gevolgd worden, en de Oélrooien, m
Stadiiouderloze tyden gegeven, altoos voor nul en

van geene waarde gerekend waren , zoo dra men een

Stadhouder had verkojien. Beide partyen hebben

zich eindelyk te gelyk bediend van een Oclrooi van

16 io, waarby de verkiezing der Vroedfchap de ééni-

ge is, welke buiten den Stadhouder koude gefchie-

den , fchoon dit zelfs niet langer dan tot den 2oJien

December 1620 ftand hield.

Deze zyn de algemeene gronden, waarop beide par-

tyen zich hebben beroepen. '£r zyn Privilegiën ,

dit fchynen zy beiden te beweeren , die door verdere

Odrooien of bevestigd , of vermeerderd , of vermin-

derd zyn geworden. In deze groote verfcheidenheid

moet het laatst gegeven OcT:rooi tot eene grondwet,

of liever, tot een punt van beflisfching dienen. In-

gevolge hiervan meenen de yverige Republikeinen de

grootüe kracht aan dat van 1Ó50 en 1718 te mogen
toekennen. De Stadhoudersgezinden, in tegendeel,

dezen verwerpende, omdat zy in Stadhouderloze ty-

den gemaakt zyn, bepaalen zich tot dat van 1620,

als het welk de Regenten zelven , by de verheffiag van

Willem de Iiy^ in 1672, en van Willem de TVde
'm 1748 , ten aanzien der Stadhouderlyke verkiezingen
hebben doen gelden. Tegen dit laatlle verklaaren
wederom de Leden der Meerderheid , dat het Oélrooi
van 1620 niet alleen een gevolg was van het wille-
keurig bewind, welk Prins Maurics , met omkeerin^
tan de geheiligdfte gronden der Conftitutie, zich h^A

Is aan-
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aangematigd; maar dat de gerezene onlusten, de op-

roerigheid vnn het Volk-, en de biiitenCpoorige maa:t

van den Stadhouder in de jaaren 1672 en 1747 aeu
Regenten ten eenenmaal de vryheid benamen, om in

dit opzii^t volgens de vorige Privilegiën te kunnen
handelen; v^^aarby men nog voegen kan, dat, indien

al de Odrooien van 1650 en 1651 van dien aart wa-
ren, dat daaruit eenige bepaalnigcn konden afgeleid

worden ten aanzien der herlleiling van het Stadhou-
derfchap, zulks alleen zou kunnen plaats grypen in

zoodanige articulen, die in den eigenlyken 2in tot

het ambt van den Stadhouder behooren. En of dit:

zoodanig zy, zullen wy, naar het ons toefchynt met
eene genoegzame klaarheid, door eenige bedenkingen

trachten aan te vvyzen, die misfchien ook de weder-
zydlche voorgevens het best zullen kunnen vereenigen.

Niemand inderdaad zal ontkennen, dat de Unie van

Utrecht de grondilag is, zoo wel van het onderlinge

bondgenootfchap der onderfcheidene Provinciën, als

van derzelver byzondere Regeering, en daar deze
Unie zelve als eene voorafgaande bepaaling vast (lelt,

dat alle Leden van hetzelve Bondgenootfchap by hun-

ne aloude regten en voorregten zullen bewaard bly-

ven, vloeit daaruit onmiddelyk voort, dat niet alleen

de refpective Regeeringen, maar zelfs de. afzonder-

lyke Collegien en Burgers een volkomen regt hebben

,

om alle hunne aloude regten, privilegiën en coftu-

men te herroepen, voor zoo verre zy eenigzins kun-

nen geoordeeld worden , niet te ftrydcn met die Re-
publikeinfche Conftitutie, welke naderhand als wet-

tig en noodzaaklyk is bevestigd geworden , en in dit

opzigt derhalven kan 'er by geene mogelykheid eeni-

ge verjaaring worden voorgegeven.

Volgens de oirfpronglyke Conditutie nu werden

Schout en Schepenen door den Souverain, of zynen

Stadhouder gekozen.. Dezen waren Bewinds-luidea

üf liever Vertegenwoordigers van den Graaf. De Bur-

gemeesters in tegendeel, de Raaden of Vroedfchap-"

pen waren oirfprongiyk niet anders , dan Gemeens-
mannen van het Volk, of zoodanige Ambtenaars,
die de belangen handhaafden , welke niet den Graaf,

maar de Burgery zelve betroffen. In vervolg van tyd ,

>vel is waar^ deeden de Steden alle moeite, om van
dei2
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den Souverain het Privilegie te bekomen , tot bezit

van een Rnads-Collegie ; doch, wanneer men
ÓGZQ Privilegiën in hunnen waaren aart befchouwt ,

zal men bevniden , dat het voornaamelyk te doen

was, om aan zoodanig Ligchaam zekere uitdruklykc

forni 5 zekere volmagt en kracht toe te kennen , wel-

ke zulks door de bepaaling van den Souverain alleen

verkreeg, en bovenal, om aan hetzelve eenig deel

te verfchafl'en aan het Souveraine gezag door de voor-

üeUing of eerde nominatie der juflicieren , welker be-

zit by de Steden altoos van het hooglle belang is

gerekend. Ten allen tyde heeft men het in cene en

dezelfde Stad voor de burgerJyke vryheid nodig ge-

oordeeld 5 dat de waarneming der Juftitie vari eene

uitwendige magt afhing, welke, of cluor haren invloed

op de nominatie der Juflicieren , of door het appel

,

welk zy verkenen konde , in ffcaat was, om de ge-

volgen der onderdrukking of der onkunde van Ste-

delyke llcgenten , voor te komen of te herflellen.^
^

Tervvyl nu de opperde waarneming der Juflitie

eene dier verrichiiwgen is , welke onmiddulyk tot het

opperde gezag behouren, is het geenszins te verwon-

deren , dat men den Siadhouder, als het hoofd van

't Hof van Juditie , heeft toegelaten om Schout

en Schepenen te verkiezen. Het is geenszins

vreemd , dar het Hof van Holland , by de vernietiging

.van het Stadhouderfchap in 1650 met het overlyden

van Willem de llde ^ eenige vorderingen deed ten

aanzien van deze verkiezing. Ook gaven de Staa-

ten toen ten tyde geene' andere Octrooien, dan die

betreklyk wjren tot de I\lagiftraats-bedelling, dat wil

zeggen, tot de verkiezing van Burge meesteren en

Schepenen, en wel roet deze nadruklyke bepaalir.g,

volgens de privilegiën van de refpetïive Rieden en

plaat/en; eene bepaaüng, die insgelyks gemaakt worde

in de indruclie van den Stadhouder, zelfs in die van

rny February i7(;6. En Ichoon de Staaten aan alle

Steden, welke hare oude Octrooien ter befchikkinge

der Raadsplaatfen herriepen, daartoe volkomen vry-

heid gaven,, werd echter dit punt enkel als eene do-
mestieke zaak befchouvvd , ,, waaruit wederom
„ blykt," dus verklaart yAdi de Meerderheid van

1 3
Ali^-
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Alkmaar's Regecring in bare Memorie aan de Staa-

ttn, ,, dat UËd. Gr. Mog. zelven in dien tyd het

^5 aanjlellen van Vroedfcliappen door de Steden als

„ buiten legenfpraak conftitutioneel hebben geconfi-

„ dereerd " Wat nu de Burgemeesters betreft, dezen,
een gedeelte van het publiek bewind aan de Politie

ontnemende, fchynen niet alleen Repraefentanten der

Burgery, maar ook van het opperlie gezag te zyn ;

en het is uit dezen hoofde , dat de verkiezing van Bur-

gemeestcren alleenlyk op weinige plaatfen aan den Stad-

houder fchynt overgelaten te wezen : immers zyn ren

dezen opzigte Leyden, Amfterdam, Brielle , Hoorn,
Enkhuizen , Edam , Monnikendam , en Medenblik vol^

komen vry; waarby zich insgelyks Haarlem en Rotter-

dam met alle regt zouden kunnen voegen; terwyl de

Stadhouder bykans nergens de verkiezing heeft vanVroed'-

fchappen. En het is deze ontwikkeling, v^elke genoeg-

zaam die conftitutioneele beginfelen aanwyst, welker

trekken , noch door de verwarring der tyden, noch door
de verfcheidenheid der plaatfen geheel hebben vernietigd

kunnen worden ; het zyn deze beginfelen , die al het

duistere verklaaren, en de eerde bronnen ontdekken,

uit welken al het verval is voortgefproten.

Immers, wat heeft de verkiezing der voornaamfie

Leden van de wetgeevende magt, welke toch voor-

jnamelyk, zedert de aflchaffing van het monarchaale

juk 5 tot den Burgemeester behoort , wat heeft het ambt
van eenen Vroedfchap, die een Medelid is van het

zelfde wetgevende ligchaam, wat heeft de post van

'ihreforier gemeen met het departement der regt-

fprekende magt? Vordert in tegendeel niet de waare

aart van alle wel ingerichte Regeering ^ dat de wet-

gevende magt ten eenenmaale onafhanglyk zy van de

uitvoerende? En derhalven, indien men al op zoo-

dan 'ge plaatfen , alwaar zulk regt op uitdruklyke

keuren rust , den Stadhouder de verkiezing van Sche-

penen niet konde betwisten, dan ecliter is het 'er

zeer verre af, dat men hem , vooral van dien tyd

cf , op denzelfden voet eenigen invloed op de aan-

flelling van Burgemeesteren en Vroedfchappen, als

Leden der Wetgevende Msgt, 20u mogen toekennen.

Maar, zeegen de Stadhouders -gezinden, wanneer
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'de Vroeofchappen der Steden, zoo door hun aanbly-

ven in den Raad, als door hunnen beheerfchendea

invloed op de nominatiën der regtfprekende magt

,

©p welke zy in verfcheide Steden geene anderen itel-

k-n, dan uit hun eigen Cüllegie, zoo vollirekt onaf-

hanglyk warden , lielt men hen dan niet volkomen in

Itaat om de heillooste en willekeurigde Aristocratie

in de Steden in te voeren? ,, Vóór de verhefiing van

9, Willem de TVde tot het Stadhouderfchap" zegt de

Minderheid, „ was Alkmaar de prooi van eene ca-

baal, die haar na willekeur regeerde ; de Stads

Finantie genoegzaam geruïneerd , tervvyl die wei-

nige Regenten importante voordeelen trokken ; de

Biirgery, die uit vrceze voor Ibmmigcn hunner Re*

genten nergens hulp durfde zoeken, met hardheid

Il behandeld;^ alles onderworpen aan het despotismus

55 van eenige weinige Aristocratifche Regenten". •

—

5, Wanneer, " deze aanmeiklyke woorden voegen

dezelfde Regenten 'er nog by, „ wanneer een vast

„ getal van Vroedfchappen by continuatie blyft re-

3, geeren , wanneer zy hebben eene eigt^ne Ele<fiie

5, en Suppleering, en het zelf beilellen van de Ma-

5, girtracuur , dan kan zulks niet alleen voor fommige

3, Regenten , maar ook voor de gantlche Burgery

5, zeer gevaarlyk worden, en den weg baanen tot

5, partyichappen en faótiën, tot overheerrching en

5, geweld,
"

En in der daad, wanneer een Burger over zyne

Regenten te klaagen heeft, by wien zal hy zich ver-

voegen ? Ijy de Hooge Overheid ? — Maar aan welkt

moeilykheden en belemmeringen is deze toevlucht niet

blootgelteld , die flechts door zeer weinigen zullen te

boven gekomen worden? Is het niet mogelyk , dat

men in hun, welken men te hulp roept, zyne eigen

party zal vinden? Beflaat niet der Staaten- Vergadering

voornamelyk uit de Regeeringen zelven der onderfchei-

dene Steden? Is het niet derzelver onderling belang,

elkander te ontzien ? En is het dan niet , om weder-

om met de Minderheid te fpreken, ,, voor de Bur*

„ gery te piasfereeren , dat zy een sequivalent in den

„ Stadhouder kan vinden , by wien zy , zoo 'er abui-

j-, fen iuQuipen , zeer gemaklyk en fpoedig ,
geiyk

1 4 55 meer-
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„ meermalen gebleeken is, redres kan bekomen" (*)?
Volgens hen derhalven behoorde de Stadhouder d&
bemiddelaar te zyn tusfchen de Regenten en het
Volk. Volgens hen behoorde hy eene magt te be-
zitten, welke tegen die der Regenten konde opwe-
gen , en hen in ontzag houden. Aan hem moest men,
door middel der recommendatien en verkiezingen
de begeving overlaten der geu^igtigfte ambten. Hem
eindelyk moest men aanm.erken als den befchermer
der regten en privilegiën. Zie daar hun Systhema

!

INlaar hoe toch zal dtzo. leer ten voordeele van den
Stadhouder ingang vinden , zonder dat men door de
onderTwding, die onfeilbare leermeesteres, zulke heil-

zame gevolgen van zynen invloed betooge? Wat zal
in dit geval Gelderland, wat zal Utrecht, wat zal
Ovejysfcl getuigen? Wat ander^, dan dat zyn invloed
tUeen geflrekt heeft tot eene heilloze verzwaaring van
het yzeren juk der Aristocratie ? Wat anders , dan
dat dezelve by aj^nhoudendheid tot een brug gediend
lieeft , over welken de heiligde Volks -regten van
lieverlee zyn wegi^edragen ? JVJen herinnere zich het
geval van Hambrouk, en het bekende Request der
Groninafche Burgers! Men lette eindelyk eens op,
hoe oiibefcheiden en verachtelyk de tegenwoordige
Stadhoudersgezinden van alles fpreken, dat Volks-

regien , of herroeping van Privilegiën moet genoemd
worden , en wie zal zich dan ten voordeele van dtii

Stadhoud-rlyken invloed kunnen verklaaren ?

li^n welk middel toch zal en de Aristocratie der

Regemen, en het Stadhouderlyk despotismus bet besc

kunnen beteugelen , dan zeker aandeel van het Volk

hl de aanflelling zyner Vertegenwoordigers? M^élk

ander middel blyft 'er overig, om de zaken ten ge^

noegen der drie belanghebbende partyen te vereffe-

nen, dan den Stadhouder de verkiezing van Schepe-

nen op den gewoonen voet te laten behouden , het

Volk de eerfte nominatie van Burgemeesteren , Thre-
foriers en Vroedfchappen te rug te geven , en de

Regenten eindelyk in het volle bezit te ftellen van de
verkiezing tot dtzc drie waardigheden, en de eerfle

no-

(*j Z\t Kêdere^jlanieek, van de Mlrderhcidy bl. 112.
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jnominatie van Schepenen? Zie daar eene fcliikking,

die alleen de onaf hanglyklieid eener Confiitiitioneele

Folks- Regeering k^ïi bevestigen eu verzekeren ! Zon-
der deze zal die geheiligde naam , welken de Meer-
derheid niet fchroomt aan het Stads- bewind van Alk-

maar te geven, niet meer, dan eene ydele klank, of
eene bedrieglyke benaaming zyn.

En hoe veel te noodzaakiyker in der daad wortit

niet zoodanig verdrag tuslchen Regenten en Bur-
gers , daar van de zyde der Regeering zelve op
die privilegiën , welke zy herroepen — privilegiën

echter , die wel uitdruklyk aan de Burgery en Ge-
meente gegeven zyn — verfcheide inbreuken zyn ge-

maakt geworden? Waarom, onder anderen , heeft de
Vroedfchap geenen invloed meer, zoo als weleer,

op het maaken van ordonnantiën en keuren? Waar-
om worden de Leden der Vroedfchap, tegen de let-

terlyke bepaaling van het 0(5li'ooi van 1610 , tot Sche-

penen verkozen? Wat naam zal men aan een Oclrooi

geven, als dat van 1728, welk, in plaatfe van heil-

zame inrichtingen te behelzen, de nuttigde wetten
blykbaar wederftreeft ? — een Oclrooi, welk , vol-

ftrekt ftrydig met den geheelen inhoud der keuren
van 1451 en 1650, in plaatfe van tegen eene Fami-
lie- Regeering te voorzien, in tegendeel verklaart,

dat Vaders en Schoonzoonen, Oomen en Neeven,
en twee Zwaagers, te gelyk, in de Vroedfchap mo-
gen toegelaten worden.
De beginfels eener Grondwettige Herftelling moeten

te Alkmaar reeds diepe wortels hebben gefchoten ,

naardien een gezelfchap van eenige waardige Burgers

,

op den voorafgelegden grond , dat de Souveraihe magr
in den boezem van het Volk berust, en dat de vryheïd
en veiligheid van Regent en Burger in Nederland thands
volilrekt vereischt , dat hec Volk zyne Vertegenwoor-
digers benoemt en aanflelt, door middel di:r publieke

Nieuws - papieren de volgende gewigtige Prysvraag ter

beantwoording heeft opgegeven ; ,, of de gewapende
„ Burgeryen, by welke de befchermcnde en verdedi-

„ gende magt berust , niet de naastgeregtigde zyn
,

,, om, zonder in acht neming van Gilden, of eenige

„ andere vroegere of laatere bcvoorregten , uit allo b'e-

,5 lang hebbende Burgers de bevoegillten en waardig-

I 5 5> ^en
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den te verkiezen tot de aanftellers hunner Regeft-

„ ten?" .

Wat het gevolg dezer openbaare, onlangs herhaalde

aankondiging zyn zal , is ons onbekend : wy nemen
echter de vryheid , ter dezer plaatfe aan te merken , dal-

deze vraag, naar onze gedagten, op de overtuigendtte

wyze behandeld en beflischt is in het Ontwerp om de

Eepühliek gelukkig en gedugt te maaken^ in de Verga-

dering der Gewajpende Corpfen te Leyden op 4 Odto-

ber 1785 voorgedragen. Wy voegen 'er alleen nog

by, dat men in de tegenwoordige tyden, waarin men
zoo zeer niet bedoelt , eene geheel nieuwe industrie te

vormen^ als wel om de algemeene nyverheid op te

wakkeren en uit te breiden , in zoo verre dat men met
andtre volken moge worden gelyk gefteld , zich niet te

fterk kan verzetten tegen alle zoodanige inrichtingen,

waardoor de uitlluitenae vöorregten en monopoiiën

zouden kunnen begunstigd worden, 't welk mugelyk

door eenen te grooten invloed der Gilden op de wet2;e-.

vende magt zoude plaats grypen.

HOORN.

De tweede Stad van het Noorder- Quartier, en de

clertiende ter Staats- vergadering van Holland , is

HOORN, beroemd door haren rykdom^ nyverheid en

bevolking. Zy is de verblyfpiaats van het Collegie der

Gecommitteerde Raaden in West- Friesland, als mede
van de Admiraliteit in 't Noorder Quartier, en maakt

ook eene der kamers uit van de Oost- Indifche Com-
pagnie. Geene der Holiancliche Steden heeft de over-

blyffels van den aiouden invloed des Volks op het

Stads -beituur zoo lang bewaard, als deze weleer

blodtude Stad ; doch met bet verlies harer vryheid

heeft zy te gelyk een droevig verval in i^aren Koophan-

del moeten ondervinden. Het volgend tafereel zal ons

duidolyk doen zien, in hoe verre men van de aloude

inrichtingen — inrichtingen , welke den Burgeren niet

dan eene naauwe verbiii- tenis aan hunne geboorte-

plaats konden inboezemen — is afgeweken.

Reg^
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Regten der Burgeren tot aanftelling van
Burgemeesteren en Schepenen,

Het regt der Burgery van Hoorn op rfe benoeming

liarer Burgemeesteren verliest zich in de hooijüe oud-

heid. In den Jare 1397 vindt men een Privilegie van
dezen inhoud. ,, Voort foo fal men die Raeden binnen

j, onfer Stede van Hoorn elkes jaers kiefen en fetten op

5, den Goeden Vrydag, als tot defen daghe toe Costu*

55 melyk is gheixjeest. " Tot deze verkiezing van Raaden
Cdus waren toen de Burgemeesteren benoemd) waren
ten dien tyde nog alle Burgers geregtigd; doch in 1422
werd dit gewigtig voorregt alleen tot die geenen be-

paald , die tien pond fcots of daarboven , of derde

half honderd Nobelen gegoed waren. Dezen alleen

mogten te loote of te bom gaan , en zy , die de
negen zwarte boonen trokken , waren ten eenenmaal
bevoegd tot de verkiezing van Burgemeesteren , en de

benoeming van een en twintig perfoonen , uit walken
de Schout, of zoodanig ander, dien de Graaf goed-
vond daar toe te magtigen , zeven Schepenen ver-

koos C^). Ook mogt oudtyds ieder Poorter dezer

Stad tot Schout, Burgemeester of Schepen worden
gekozen; doch by een Handvest van 1390 werd zulks

byzonderlyk tot de zoodanigen bepaald, die drie jaaren

in de Stad gewoond hadden. En wie zou echter geioo-

ven , dat alle deze voorregten — dierbaar ongetwyfeld
vooralle de zoodanigen, die volgens het Oélrooi bevoegd
waren — niet eerder eenige inbreuk of verandering
ondergaan hebben , dan by die omwenteling zelve ,

welke zoo tot bevestiging, als tot herftel had behoo-
ren te dienen? Men geeft voor, dat de Vroedfchap,
in de beroerten der zestiende eeuwe , waarfchynlyk om
de Roomschgezinden buiten alle Regeerings-befitelling

te houden , zich het regt aanmatigde , om te oordee-

len, wie der gegoeden kiezer zyn zoude, of niet (f}.
En het was door dit middel, dat de Raad vervolgens

het getal derBoonluiden tusfchen de tagtig en negentig

be-

O Zie MIERIS, D. in. 661, 662. IV. bl. 652. V£-
hius Kron, van Hoorn ^ bl. 21.

(t) 5. Centen op vvllivs Krat, V Boek, bl. S77*
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bepaalde , en , by het overlyden van eenen , een an-

der in deszelfs plaats flelde. 't Was deze inrichting,

welke , daar zy een der dierbaarlle Voorregten van

een Vry Volk aan de willekeurige befchikking der Re-
genten overliet, de aloude en oirfpronglyke Conititutie

ten eenenmaale omkeerde 9 en he-t natuurFyk gevolg daar-

van is geweest, dat het getal der Boonluiden by aanhou-
dendheid is verminderd , zoodat 'er voor deze laaide ty-

den niet meer dan vyf en 'vyftig geweest zyn , waar on-

der zich dan nog de Vroedfchappen zelven, dk twintig

in getal zyn, bevinden (*}• Doch het is geenszins by
deze enkele pooging gebleven. Het is bekend , dat

,

zoodra de negen Keurmannen by het lot verkozen zyn

,

zy alsdan eenen plegtigen eed moeten doen , dat zy

alleen de zoodanigen zullen verkiezen , die zy oprech-

telyk houden voor wel gequalificeerd^ niet alleen van
tydelyke Goederen^ Wetenfcliappen ^ morhedagten Raa-
de en opregte Confcientien ; maar ook voor getrouwe

Burgers en Liefnebhers des F'aderlands ^ en der waare

Christelyke Gereformeerde Religie (f). Men begrypc

ligtelyk , dat deze laatfte woorden eerst in laater tydcn

by den eed zyn gevoegd geworden. Doch in 1747,
wanneer men de Roomschgezinden van het maaken
der nominatiën volftrekc wilde v/eeren , maakte meit

een nieuw byvoegfel , welk voor deze Christelyke Ge-
zindheid nog haatelyker was^ dan het vorige. Zelfs

werd ten di.en tyde eene nieuwe dwinglandy ingevoerd,

die alle Burgers ten eenenmaale van hunne dierbare

voorregten beroofde. De Stadhouder namelyk regeer-

de door zyne Luitenant Stadhouders , en maakte zich

in dier voege meester van de nominatiën , dat de ver-

kiezingen niet langer volgens den eed, maar volgens

eene Conventie en projed: gefchiedden , welk den

Boongangers werd opgedrongen.

Vroedfchap^ Rykdom en Gemeente.

Immers , daar de Jaarlykfche benoeming van den
Maghlraat in deze Stad aan de Burgery zelve is ver-

bleven , daar derhalven de voornaamfte aanleiding tot

het

C*) Tegenwoordige Staat ^ D. XV. hl, 441 ,

(t) Ihid, hU 443.
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bet oprichten van een permanent Collegie van Vroed-

fchappen aldaar in geene aanmerking komt, zou het

in geenen deele te verwonderen zyn geweest, wanneer
ter dezer plaatfe een , zoo byzonder onderfcheiden

,

Collegie nimmer beftaan had. Het bezef hiervan

maakt de onzekerheid in dit opzigt des te grooter, uit

welken hoofde , en op wat tyde dit Collegie zyne
aanftelling hebbe verkregen. Het Collegie van den
Rykdcm is zyn ooriprong verfchnldigd aan een oud
Westfriesch gebruik, volgens welk alle de ryklle Bur-

gers werden ontboden , om over zaaken , ftaande aan

Burgemeesteren, met hun raad te pleegen , welke Ryk-
fte of Rykdom, ontboden, indien zy niet verfchenen

,

volgens de oudfle Keuren eene uitdruklyke boete moes-
ten verbeuren. En , terwyl men daartoe doorgaans de
zelfde Luiden nam , is hier uit een vast Collegie van
Rykdommen en Raadsluiden, of van Vroed fc happen

,

zoo als zy thands genoemd worden , ontlbian. .Uit

zeker Oélrooi van Jan van Beyeren van 30 /augus-

tus 1424 blykt, dat men ten aanzien der «>tnds- be-

langen niet enkel de üem vroeg van Burgemeesteren
en Schepenen , maar ook van die van den Ryck-
dom (*3- Zelfs komt de naam van Vroedfchap en
Ryckdom gefamenlyk , in onderfcheiding van de Ge-*

meente^ voor in twee brieven van Hertog Karel van
Bourgondiën , gehoon men anderszins de Gemeente in

de voornaamfte Stads- zaken te gelyk raadpleegde (f).
Even onzeker is men insgelyks omtrend den tyd, wan-
neer de 'Vroedfchap op twintig Leden is gebragt ge-

worden ^ fchoon in der waarheid eene vermindering
van dezen aart, v/elke de Burgery van zulke gewigtige
voorregten beroofde , op eene uitdruklyke keur be-
hoorde gegrond te wezen, om eenigen fchyn van wet-
tigheid te bekomen. Hoe 't ook zy , dit is ten min-
iten zeker, dat, tot op de tyden der Staats -omwen-
tehng, de bloem der Burgery tot "de onderhandelingen
der Vroedfchap werd geroepen. Zelfs hadden de Ka-
piteinen en Hoofdluiden , nevens de Voogden der Gil-
den, zitting en ftem in Stads- zaken, zynde zy eerst

in

C\ Zie MIERIS, D. IV. bl. 731 en 732.

(t) Handy, yan Hoorn ^ bl. 75).
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in den Jare 1572 buiten de vergadering gefloten, en
daardoor ten eenenmaal van hunne magt beroofd ge-

virorden (*).

Is 'er derhalven ergens eene Burgery van deze Repu-
bliek geregtigd , om hare aloude voorregten te herroa-

peii , het is ongetvvyfeld die van Hoorn , welker condi-

tutioneele Stads-bewind voornaamentlyk op het uitdruk-

lyk Privilegie van Hertog Albrecht berust. De hoedanig-

heden, by hetzelve afgeëischt, zyn te duidelyk; ja het

geheele Privilegie fpreekt veel te (lerk, dan dat immer
eenige regtsgeleerde uitvluchten of fpitsvondigheden den

bevoegden hunnen wettigen invloed op de Scedelyke be-

langen zouden kunnen betwisten. Niet alleen het regt,

om Burgemeesters en Schepenen uit het ligchaam der

Burgery te benoemen ; niet alleen het vermogen , om
Burgemeesters en Schepenen te weigeren , welken eene

eenhoofdige aristocratie hun zoude willen opdringen

,

wordt hun toegekend ; maar zy 2elven zyn verpligt

,

ja by eede verbonden , om de waardiglten en kun-
digften tot die gevvigtige ambten te verkiezen. Ge-
lukkig in der daad zyn de 200 zeer bevoorregte Bur-

gers dezer Stad, dat zy in de Meerderheid hunner

Vroedfchappen de uitlïeekende verdedigers hunner

aloude voorregten hebben gevonden ! De dag van

den 2oJlen Maart dezes jaars , is die , waarop deze

edele voorftanders der Volks -regten dit gewigtig Pri-

vilegie der Burgerye, op haren plegtigen voordragr,

op nieuws hebben in handen gegeven. Zie daar dan

het heilryk gevolg van de beginfelen eener Grondwet-

tige HeriLeUing, die van dag tot dag veld winnen l

Intusfchen wachte zich de 'braave Burgery dezer Stad

voor een blind vertrouwen! Zedert 1422 hebben de

rykdommen , en derzelver maate geene mindere veran-

dering ondergaan , dan de zeden. Ook na dien tyd

,

2yn de Burgemeesters in verre na dezelfde Ambtena-

ren niet, die zy te voren geweest waren. Thands

hebben zy deel aan het Souveraine Gezag, en ge-

volglyk meerdere kundigheden , althands meerdere on-

dervinding nodig, om de hooge belangen , hunner

gijr^^e aanbetrouwd 5 waardiglyk te handhaaven. Thands
ver-

^*) Zie vfiLius C/iron» hl 341, Tegcm^\ Staat XV»
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vereiscbt liet herftel, welk een opregt Vaderlander

bedoelt, de naauvvkeiifij!;fte oplettendheid, om niet,

dan naar een ernllig beraaden ontwerp te handelen.

De aloude Privilegiën in alle hunne kracht en iiit-

geltrektheid thands te willen herltellen , zou niets min«
der ftrekken, dan tot eene geheele ommekeer onzer
Republiek, en door deze ommekeer op nieuws den
weg baanen tot het gehaatte juk van een Aristocra-

tisch , of Aristo-monarchaale despotismus , welk helaas

!

reeds veel te lang den hals der vrygevogten Belgen
gekromd heeft. Eene Regeering , welke door hare

daden betoogt , hoe zeer zy het vertrouwen des Voiks
verdient, heeft alle aanfpraak op een minzaam verdrag
met hare Medeburgers. Dat Volk zal geenszins weige-

ren, eene fchikkingte manken, by welke de Burgemees-
ters ten allen tyde uit de Vroedlchap zullen gekozen
worden; — terwyl de Regeering, wanneer de Burgery
van hare zyde de indehing der Vroedfchap openlyk
erkent; wanneer de Burgery de waarneming harer be-
langen aan dez.e Vroedlchap wettig opdraagt en verze*
kert , ook wederkeerig geenszins weigeren zal , dat de
eerrte nominatie der vacante Vroedfchaps - plaatfen door
de Burgery gelchiede^ noch ook, dat Gecommitteer-
den uit de Burgery toezicht hebben op de Finantie, op
de handhaavcning der Volks- regten , en op de goede orde
by de verkiezingen — immers is 'er ergens eene Bur*
gery te vinden , welke tot zoodanig Collegie regt

heeft , dan is iiet die van Hoorn , terwyl de voor-
iiaamften onder haar oudtyds zelven als Regenten kon-
den aangemerkt worden. üe Regeering zal —
doch , waartoe eene verdere opnoeming voor eene
achtenswaardige Meerderheid der Vroedlchap , voor
eene braave en voorbeeldige Burgery V — Harer bei-

der regtfchapene Vryheids-min voltooie eerlang het
aangevangen werk eener Grondwettige Herftelling!

ENKHUIZEN.

De oud (Ie Stad waarfchynlyk van West -Friesland,
fchoon ae derde van het Noorder- Quartier, en de
veertiende in rang ter Staats - vergadering dezer Pro-
vincie, is ENK HUI ZEN. Men vindt ze reeds in

tó tyden genoemd, toen de West -friezen, nog on-

der
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der g3ene Granflyke overbeerfching gebukt, hunne
vrye Volks- regeenng in haar geheel behielden (*>
Voor het overige is zy zeer langen tyd het kvveek-

ichool geweest van kloeke en dappere zeeluiden, die

de grootfte dienden aan het Vaderland bewezen, en
zich bovenal in de onlusten der Staats -omwenteling
zeer byzonderlyk hebben onderfcheiden.

Het bewind van deze Stad heeft veel overeenkomst
met dat van Hoorn; doch het is van zulke aan merk-
lyke indragten, als 'er op dtzQ laatfte gemaakt zyn,
bevryd gebleven. De verkiezing, wel is waar, van
Schepenen komt niet , zoo als te Hoorn , voort uit

den boezem der Burgery; doch zoo veel te minder
afwyking van de oirfpronglyke inrichting heeft die

van Burgemeesteren ondergaan. Volgens het eerfle

06lrooi van Hertog Albrecht, van 17 Maart 1397,
gefchiedde derzelver verkiezing op den jjlen van Ja-
nuary door den Schout, het Gerecht en de Poor-
ters; doch de wyze , op welke deze verkiezing ge-

daan wordt, verdient eene byzondere opmerking. De
Prrefident Burgemeester en twee Secretarisfen , op den
laatften dag des jaars na den middag op het Stads-

huis byeenkomende, ftellen de naamen der geachtfle

Burgers op t'voee en ze'veiitig Biljetten , drie op ieder

Biljet. Deze Biljetten , tot den voi.iicnden dag zynde
weggefloten, worden door Burgemeesters, als dan ie

gelyk met Schepenen vergaderd , aan deze laatden aan-

geboden. Dezen trekken ieder één Biijet uit , en

de een en twintig perfoonen, wi^er naamen op de ze-

ven Biljetten ilaan , zyn geregtigd , om teritond drie

nieuwe Burgemeesters uit de overige Vroedfchappen

te verkiezen, die, den eed hebbende afgelegd, uit de

afgaande Burgemeesters, een vierden nevens zich be»

noemen; gelyk zulks by een Oclrooi van 23 Novem-
ber 1512, waarby het getal van Burgemeesteren op
'uier gebragt werd, zeer wyfelyk bepaald is.

Hoe voortreflyk d^zo. gewoonte in der d?.aó.^ op

zich zelve befchouwd , moet genoemd worden , kan

men echter niet ontkennen , dat de toelating der

216 perfooneft afhangt van Burgemeesteren, en dat

zy, welken het lot te beurt valt uit de Vroedfchap
mo«-

• (*J Zie Tegcnw. Staat ^ D. XV. bl.. 449 en 4^0.
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moeten verkiezen; dan, of deze inrichting waarlylc

met het ojripronp,iyk Handvest overeenkome , ver*
dient ongetvvyfeld een nader ernllig onderzoek, ge-
lyk mede, op wat regt , in den jare 15Ö4, de Bur-
gemeesters- plaatfen, die by overlyden waren vacant
geworden , door de Vroedfchap, eigener gezag, zyn
vervuld geworden.
De Vroedfcliap dezer Stad is, oudtyds, niet dan

onder den naam van Rykdom bekend geweest; eene
benaaming derlialven, welke genoegzaam aanduidt,*
uit welke peribonen zy beftond. Derzelver getal eii

wyze van aanllelling is geheel onbekend tot op het
jaar 1523, als wanneer Keizer Karel de Vde een
Handvest verleende , waarby de oude en nieuwe Bur-
gemeesters gemagtigd werden , om twintig Perfooneii
te kiezen , dÏQ in het vervolg zouden geregtigd zyn

,

de vacaturen iri hun eigen collegie te vervuilen (*;).'

Hoe 't ook zy, men kan niet ontkennen, dat dé
Burgers ten allen tyde eenen aanmerklykcn invloed^

op de Stads -regeering hebben bezeten. In 1572 had-
den zy vier perfoonen gemagtigd , die zitiing en
ftem hadden in den Raad. Ook zyn 'er nog brie-
ven voor handen van den Koning van Spanje

, ge-
fchreven aan de twee en zeventig Hoofden ücr Bur-
gery, gelyk mede een brief van Burgemeesters eii

Vroedfchappen , door de Kaplteinen der SchyLtei;>^

en Wyken onderteekend (f).
'' ^lO'r.y^yjj;^

Uit het geen wy tot dus verre hebben aangemerkt
j'

blykt ten klaarden, dat ook de Enkhuizenaars gewig-
tige ftukken zouden kunnen herroepen. By wyze van
verdrag akhands zouden zy eene bepaaling kunnen vor^
deren van de bevoegdheid, om tot de verkiezingea
te worden toegelaten, als mede de eerfte nominatie,
zoo niet de geheele verkiezing van de vacante Raads-
plaatien ; terwyl de verkiezing van Schepenen op den
vastgeftelden voet zoude kunnen blyven , daar dezen

,

volgens eene verftandige en heilzame inrichting , even
als

(*) Zie Handv, van Enkh. bl. 63. Brandt Hist*
van Enkh, bl, 44.

(t) Brandt Uid, bl. 116, 169, 179 ea 182.

IL D££L. K
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als te Hoorn, geenszins uit de Vrucdfchap kunnen
genomen worden.

E DAM.

De vierde Stad van het Noorder- Quartier , de

vyftiende der (leramende Steden van Holland, e dam,
kan zich op geene hooge oudheid beroemen. In den

jaare 1572 ging zy tot de Staatfche party over, en

heeft vervolgens, fchoon noch aanmerklyk van vve-

gé hare grootheid , noch bevolking, fchoon zelfs in

haren handel grootelyks verminderd, ten allen tyde

hare afgevaardigden ter Staats - vergadering gezonden.

De Keur, op welke derzeiver geheele Stedelyke

Regeering berust, is die van 11 Maart 1413 (1414)»
terwyl alles, dat en de Vroedfchap,',en Burgemees-

ters en Schepenen betreft, in dit Handvest bepaald

is. Daar te voren alle gegoede Burgers Vroedfchap-

pên geweest waren, werd derzeiver getal ten dien

tyde bepaald tot een en dertig van de rykden, die

den meesten fchot" betaalden, en de Regeering zelve

ging naderhand, onder voorgeven, dat veele voorna-

»ine Burgers door de pest geftorven waren, zoo ver-

re .dat zy, in 1576, van Willem den IJlen OcSirooi

verzQ'^t , om hun geral tot op een en twintig te ver-

blinderen, welk, fchoon reeds op den ijlen van May
deszeïven jaars verkregen, echter in 1577 eerst zya

beflag kreeg , en flechts korten tyd in ftand bleef^

zynde het getal niet lang daarna wederom op den

ouden voet herfteld geworden. Gelukkiger Haagde

4e Re""eering in haar verzoek by de Staaten in Maart

1705, ^als van welken zy een volledig O.clrooi ver-

treeo- ^ om de Leden der Vroedfchap tot op een en

twintig te laten uititerven, w^lk getal zy ook nog

te2;enwoordig uitmaakt.

Eéne verftandige inrichting echter heeft hier ter

Stede plaats, dat geene Schepenen uit de Vroed-

Jchap, maar uit het ligchaam der Burgery moeten

genomen worden. Overeenkomftig het eerlle Oélrooi

behooren zy uit de redelykjle^ vroedjle ^ en mo/yck-

fle knaapen der Stad te worden gekoren. De verkie-

zing gefchiedde van ouds 4oor den Schout; doch
n%>
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jiaderhand werd dezelve ook door Burgemeeswrs met
den Schout verricht; tot dat eindelyk een Staats- Oclrooi

van 16 Maart 1Ó51 dit gewigtig ftiik in handen van
Burgemeesteren en Vroedlchap overgaf, aan welke
laatite insgelyks de jaarlyklche verkiezing van Biirge-

meesteren toebehoort. Oudtyds droegen dezen den
Jiaam van Raaden^ en waren Hechts drie in getal.

By een Privilegie echter van Philips de Ude^ in het

jaar I5ÓI, werden zy op vier gcbragt (^3.

Na zoo veele aanmerkingen, aJs v/y reeds wegens
eene Grondwettige Ilerftelling omtrend andere Steden
gemaakt hebben, zal het niet nodig zyn, daarop hier

wederom (til te ftaan. — En toch , indien het door-

gaat, het geen men ons van eene goede hand berigt

heeft, dat men namelyk in deze Stad den Burgeren
het inleveren van Requesten verboden heeft; indien

de Regeerin,?: reeds tot dien hoogen trap van Aris-

tocratie geklommen zy, zonder dat de Burgers ecner

dergelyke overheerfching het hoofd bieden, maar in

tegendeel dezer flaavernye zich onderdaniglyk onder-

werpen , wat zou voor de zoodanigen het aanbod van
vryheid baaten? — De moedwillige Haaf heeft geen
gevoel van zyne waarde.

MONNIKENDAM.

Üe vyfde Stad in rang van het Noorder- Quartier^

en de zestiende der (temmende Steden van Holland
is MONNIKENDAM, ecnc der oudde plaatfen vaa
West- Friesland. Schoon niet zoo groot, noch zoo
aanmerklyk zynde , als Edam , heeft zy echter meer-
dere trekken behouden van den aiouden invloed des
Volks. In de eerde tyden berustten de belangen der
Burgery in handen der voornaamde Ingezetenen. Vol-
gens zeker Privilegie van Henog Albrecht' van 1404.

moesten één en zestig der rykfte Poorters in gewig-
tige gevallen, zoo als in het heffen van fchattingen»

g~ekend worden, en hunne ftem uitbrengen. Zelfs

moesten dezen de Jaarlykfche verkiezing doen van
Burgemeesteren (f). Deze, voor vrye Burgers zoo

heil-

(*) Zie Tcgenw, Staat, t). XV.
(t) Mieris, D. ïH. bl. ip8. Hap^y, yatt Mênniken^

dam , bU 17^
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heilzame, inrichting hield (hiid tot den jaare I4'(34,

als wanneer dees Raad det Ijurgery op één en twiU'

tig der oudjle , notabeljh en exptrte Burgers en FooT"

ters bepaald werd (^). Op voorgeven ei ndelyk, dat

deze Stad, zoo in middelen als peribonen, zeer fterk

afnam, verkregen Burgemeesters en Vroedfchappen

in 171 1 van de Staaten, dat de Regeering in handen
van een nog geringer aantal Leden verviel , terwyl

hun vergund werd , om de Vroedfchap tot op vyftien

perfoonen te laten uitHerven ff), welk getal tot op
heden is gebleven.

Deze korte voordragt is genoegzaam, om den Bur-

geren dezer Stad de waardige voorregten onder het

oog te brengen , waarop zy insgelyks cene Grond-
wettige lierftelling zouden kunnen vorderen,

MEDENBLIK.

ïn het algemeen wordt iniedenblik voor eene

der oudfle Steden van West - Friesland gehouden.

Reeds in eei.ige Hukken van de negende eeuw vindt

mtn van dezelve gewag gemaakt (§), Thands
volgt zy , zoo in het Noorder- Quartier , als ter

Staats- vergadering, in rang op Monnikendam, en,

van hoe weinig belang zy , in vergelyking van an-

^lere Steden , ook moge gerekend worden , heeft

hechter de Burgery den. aiouden invloed op de b^noe-

inmg harer Regenten niet geheel verloren. In 1397
verkreeg zy de gewigtige Charter van Hertog Al-

brccht 5 waarby de /Burgemeesters (toen Poort-

meesters genoemd) en Raedsluiden jaarlyks door der-

tig Perfoonen , geloot uit honderd en twintig van do

rykfle Burgers (;)=), moesten gekozen wordc^n. Dit

Privilegie onderging eenige verandering in den jare

1422, als wanneereene foort van CoUegie van Veer-

tigen, uit, de ryklle Burgers beftaandc, werd opge-

richt, uit welk vervolgens de Goede Gemeente —
cene benaaming, met welke alle die Burgers fchyneii

ge-

ir*) fegcmv. Stante D. XV. bl. 497.

(

ï

t) MiFRïs, D. IV. bl. 14.

S) Zie Te^enw, Staaf, D. XY. W, 504-

J MiEius, D. IlI/WI.
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gemeend te zyn , die tot de verkiezing geregtigd wa-
ren — jaarlyks twee Burgemeesters zou moeten kie-

zen (*). Volgens hetzelve Charter werden de Sche-
penen iüsgelyks uit deze Veertigen genomen, en door
den Schout gekoren en beücdigd. Tegenwoordig be-
(laat 'er nog een dergelyk Collegie van Veertigen,
Boontrekkers genoemd. Den eerflen dag van het Jaar

gaan deze Veertigen ten boon, en zy , dit de zeven
jiwarte boonen trekken, maaken eene nominatie van
veertien perfoonen , uit welken Schout en Burgemees-
ters zeven Schepenen verkiezen. Eene zoo heilzame
inrichting te willen veranderen, zou in der daad de
grootfle ongerym.dheid wezen; te meer nog» daar de
conftitutie dezer Stad verftandiglyk gezorgd heeft,

dat geen Vroedfchap te gelyk Schepen zyn moge:
eene bepaaling inderdaad, tegen welker vernietiging

althands ieder Burger zeer yvcrig behoorde te waaken.
Wat nu de verkiezing van Burgemeesteren betreft,

ook in dtze, ten minllen voor een gedeelte, fchynt

de Burgery haar oirfpronglyk regt by aanhoudend-
heid te hebben gehandhaafd. Nog jaarlyks worden
dezelven door dertig Kkzevs^ (welken men den naam
van jlemmers gtthj ui-t de voornaamfle Burgers ge-

loot , verkozen.

In de onderfcheidene aangehaalde Charters wordt
geene melding gemaakt van de Vroedfchap. In ze-
ker Handvest van 8 Oclober 1563 leest men, dat 'oan

alle oude tyden , en boven memorie van m-mfclien de
Vroedfchap dezer Stad beftaan heeft uit zestien Poor-
ters, die het meeste opbragten in de Stads belastin-

gen ; en het was in gevolge daarvan , dat by hetzelf-

de Handvest een Collegie van zestien Raedsluiden
wierd aangedeld , die voor de eerlle keer zouden be-
noemd worden door alle die geenen, welken of Bur-
gemeesters waren , of geweest waren , zonder hun
meer of minder aandeel in de publieke lasten in acht

te nemen; tcrwyl de vacante plaatfen in het vervolg
door de andere Vroedfchappen zouden vervuld wor-
den. Intusfchen verklaarden Burgemeesters in 1660,
by hmi Adres aan de Staaten, dat het ligcbaam der
Stad oudtyds door f^eertig^ ea naderhand door zes-

t' s t

O Mieris, D. IV, bl. ($';r.
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tien der rykften was vertegenwoordigd geworden ^

doelende waarlcliynlyk op de Handvesten van 1422

en 1563.
Hoe 't ook zy, zeker is het, dat de Vertegenwoor-

digcrs der Burgery geduurig eenige verandering in

hun Collcgie hebben moeten ondergaan, zynde het-

zelve by een Oétrooi van 21 July 1668 op veertien^

naderhand wederom in 1672 tot zestien , en einde-

lyk by een Oólrooi van 1710 op nieuws tot veer-

tien Leden gebragt geworden (*J.
Genoegzaam derhalven blykt uit dezen korteti

voordragt » dat de aanfpraak der Burgeren , om als

Reprasfentanten verkoren te worden , eertyds veel

gunstiger v/as , dan tegenwoordig ; terwyl deze

hunne Reprselentanten zeiven een Collegie van yeer^

tig Leden moesten uitmaaken. En hoeveel te groo-

ter verwondenng in der daad moet deze inbreuk op

de aloude inrichting, niet verwekken, daar het getal

van Ingezetenen tegenwoordig, in vergelyking van de

jaaren 1397 en 1422, eens zoo groot is? Zou het

dan onregtmatig kunnen genoemd worden, wanneer

deze Burgery eene foort van vergoeding vorderde

voor het geleden verlies, het zy door eene benoe-

ming vnn de vacante Vroedfchaps-plaatfen, het zy

door de Jlemmers tut eene foort van Gemeensluiden

te maaken, die door Haar . verkozen , en gemagtigd

zyn zouden, om voor het goede beftuur der Finan-

tiën, en de handhaavening harer Regten en Privile*

giën te waaken.

PURMERENDE.

De zevende Stad eindelyk van het Noorder- Qiiar-

tier , en de agttiende , of laatfle der ilemmende Ste-

den van Holland is purmerende. In de vyf-

tiende eeuw was zy niet meer dan een gemeen Dorp
van West- Friesland, werd, en bleef naderhand vry

langen lyd eene afzonderlyke HeerJykheid , en kreeg

ten laatften hare toelating ter Staats -vergadering niet

eerder, dan in dejaaren 1573 en 15759 by walk ge-

WJgïig voorregt zy zich zelve fteeds heeft weten te

hand'

(*) Zie Te^inw. Suet^ D. XV.
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handhaaven , hoe zeer andere , en wel veel aanmerk-

Jyker , Steden zulks hebben moeten misfen. In de

laatfte lyden zelfs is zy eene der eerfte Steden ge-

weest , die het juk der Stadhouderlyke recommenda'
tien kloekmoedig hebben afgefchLid.

Volgens de aloude Conditutie dezer Stad heeft men
In de eerile tyden een getal zelfs van één en dertig

%^roedfcIiappen gehad aan weiken het gantfche Re^
giment der Stede , a' ook de Stedelyke VVetgev ^ude

Klagt was toevert^^ .vd. Zy mogten vindeii en ont-

binden, dat is keu .n of ontkeiiren , na dio tyd eu"

de nood vereisciite. Dit Privilegie l)-ad zy in (^en J jq

I4f4 aan haren tcjnmaligen Heer, Jan van Egniond,
te danken. De / laaten echter gaven naderliand een

Oclrooi, om hun getal tot op twintig te verminde-

ren ; en , of dit getal nog te groot ware , deed » ^^n

eindelyk in 1669 nog eene pooging, om hetzelve te

verminderen, welke ook gelukte, wordende zulks op
vyftien gebragt, waarop het voorts gebleven is. Op
•welken voet deze verminderingen gefchied zyn , zal

altoos een raadfel blyven , te meer, wanneer men be-

zeft, dat de huizen , welke in 1510 niet meer dan
aio bedroegen , thands meer dan het dubbel getal

zyn vermeerderd, boven al na het droog maaken van
de Beemrter, die, na het Jaar 1608 , een voornamen
en vruchtbaren tak van rykdom en nyverheid voor
deze Stad heeft opgeleverd (*),

De Burgemeesters, oudtyds niet meer dan drie in

getal zynde, zyn by een Oclrooi van 1710 op 'oier

gebragt geworden. Zy worden even als Schepenen,
door de Vroedfchap benoemd. In 1651 verkreeg de
Stad daarenboven het regt van verkiezing, welke te

voren door de Stadhouders gelchied was. Dit Odrooi
derhalven, welk men na de laatüe weder- invoering

van het Stadhouderfchap heeft laten vaaren, zoii door
Purmerend, in navolging van andere Steden, kimnen
herroepen worden. En , indien de Irgezetenen op
de vernietiging dier Octrooien aandrongen, by welken,
door de herhaalde vermindering der Vrocdfchaps-Le-
den, hunne invloed zoo merkelyk is benadeeld, zou
dan de billykheid niet vorderen, dat zy, ter vergoe-

ding,

O Zie Tescnit'. Staat ^ D. XV. bl. 525.
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ding, tiet regt verkregen der nominatiën van Jaarlylc-

i'che Burgemeesteren , en permanente Vroedfchappt^n.

— een regt zoo nuttig , en overeenkomftig mee de

goede orde, als te gelyk by uitnemendheid gelchikt,

om het vertrouwen tusfchen de Regeering en Bur-

gery te herftellen en te bevestigen ?

V. Kleine, geene Jlem in Staat hebbende , s t e d e n ,

VOORNAME VLEKKEN CU DORPEN.

Het getal der Steden, in den beginne ter gewoons
Staats - vergaderingen toegelaten , \vas niet meer dan
<oier ; doch werd naderhand tot zes vermeerderd. In

de beroerten eindelyk , welke de Republikeinfche om-
wenteliüg hervoortbragten , werden zy allen tot der-

zelver byvvooning geroepen. Van daar is het , dat

zelfs in July 1584, na deii aanflag op het leeven van
Willem den Ijtm , by welken hy omkwam , behalve

de agttien Steden , die wy reeds verhandeld hebben ,

noii veertien aiidere ter Provinciaale Vergadering ver-

fc'ienen , als Woerden , Oudewatsr , Geertruidenher

g

,

Hsusden. Naaruen^ Wefopy Muiden^ lianen ^ As^
perm^ Woudriciiem^ Heukelom, Leerdam^ Tsfelftein

en Goedereede (*). En, daar wy, üraks over de ver-

beteringen Iprekende , die in het Staats- befluur zou-

den konnen plaats grypen , te gelyk van de aanfpraak

zullen ,>i,ewaagen , welke deze Steden hebben , om in de

gewigtige Staats - Belangen gekend te worden, zal het

niet ondiensiig zyn , vooraf dat geen te melden , welk
ons in de onderfcheidene Steden gefchikt is voorge-

komen , om een politiek ligchaam to£ vertegenwoordi-

ging der Burgeryen te vormen.
Woerden w^as een leen van het Sticht van

Utrecht, eer zy in 1287 in handen der Graaven van

Holland kwam (f). Het Stads- bewind bellaat uit een

Bailiuw, een Schout, zeven Schepenen, tivee Burge-

meesters en elf Vroedfchappen. De eerfte heeft zyne

aanftelling onmidlyk van de Staaten. De tweede van

Gecommitteerde Raaden uit eene nominatie van drie

perfoonen, door de Regeering gemaakt. De Burge-

mees-

(*) Tegenw, Staat ^ D. XÏV. bl. 112.

(^5 Mieris, D. I. bl. 467. .
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meesters worden door Schepenen en Vroedfchnppen ,

en de Schepenen door den Stadhouder, uit eene nomi-

natie van een dubbel getal, gemaakt door BurgemeCvS"

ters en Vroedfchappen , en de Vroedfchappen , einde-

lyk, by vacaturen, door de Burgemeesters en overige

Vroedfchappen verkozen (*> Volgens het Privilegie

van Hertog Albrecht van 1401 behoorde de verkiezing

van Buri^eraeesteren, Jaarlyks, door het Oude Gerecht

en de Nys Gerecht, Schepenen^ Achte^ ende Burge-

meesters te gelchieden ,
gaande dezen alsdan te boon ,

tervvyl %even hunner , op welken het lot viel , uit de

Poorters, die zy de nutjien oordeelden, de Burgemees-

ters kozen , zynde voons uitdruklyk gelast, dat noch

Burgemeesters noch Schepenen elkander in den bloede

zouden mogen befcaan (t>
Ou DE WATER was insgclyks een leen des Bisdoms

van Utrecht, eer zy, na het Jaar 1280, een gedeelte

van Holland wierd. Het Handvest , waarop het

vStads- bewind berust, is van 24 Febraary 1401 (1402),
volgens 't welk de Bailluvv van Rhynland Jaarlyks op
iViay-dag de Schepenen moest verkiezen; gelyk ook
op denzelfden dag de aanftelling van agt Vroedfchappen
moest gefchieden; doch, door wie en op wat wyze ,

wordt niet gevonden. Deze Vroedfchappen, de Agten
genoemd, moesten op 27 Oftober met den Schout,
iie Burgemeesters en Schepenen tiit ieder der vier Stads-

Quanicren flgj perfoonen benoemen , welken, by loo-

tmg op negen gebragt , fwee Burgemeesters kozen

,

tervvyl dezen wederom noch uit het Gerecht, noch nic

de Agten , noch uit de Oud . Burgemeesters , ten zy
reeds drie Jaaren achter elkander hebbende flilgezeten,

inogten genomen worden (§). Jn den Jare 1585 ech>

ter werd bepaald, dat één der Burgemeesteren akoos
het vulgcnde Jaar zoude aanblyven. In 1.-91 maakten
de Staaten van Holland een permanente Vroedfchap
van vUr en twintig Leden, en bepaalden, dat de Sche^
penen door den Stadhouder zouden gekozen worden
uit eene nominatie van een dubbel getal , op welke
vifr regeerende Scheepenen en tien Vroedfchappen , of

de
(*) Zie Tegem^'. Staat, D. XVilT. bl. 14.

(.1) ïhid, bl. 751.

C^J Mieris, D. IH. bl. 758.
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de voornaamften der Burgery zouden gefield worden.

Ook werd ten zelfden tyde de Jaarlykfche verkiezing

van Burgemeesteren den twee en dertig voornaamfte

Poorteren , die zulks gewoonlyk ^rerrichtten , ontno-

jnen, en in banden gelleld van den Schout , Burge-

meesters , Vroedlchap en den Secretaris. Eindelyk

werd de invloed des Volks op de benoeming zyner Re-

prsefentanten nogmaals gekrenkt door de vermindering

van het Vroedfcliaps-Collegie, welk getal op agttiett

perfoonen gebragt werd (*).

Onnodig zou het zyn, thands over het oude regt te

fpreken, welk de Hertogen van Braband weleer op
GiiERTRUiDENiJiiRG meenden te bezitten; vermits

men algemeen erkent, dat deze Stad waarlyk een ge-

deelte van Holland uitmaakt , en zy , reeds van de

oudlte tyden, in het bezit was der Hollandfche Graa-

ven. Hare Ingezetenen maakten, in den Jare 1299,
xeeds een verbond met de andere Sieden van Holland

en Zeeland, om zich over den dood van Florens de

\d€ te wreeken. De Regeering dezer Stad beftaat uit

een Schout, die zoo wel van crimineele , als civiele

zaken kennis neemt, uit tivee Burgemeesters, zevsn

Schepenen, een Threforier, en een Secretaris. Schout,

Burgemeesters en Schepenen maaken een afzonderlyk

Coiiegie uit , waarin alles , tot het burgerlyk Stads-

bewind en de Finantiën betreklyk, wordt verhandeld,

wordende alle deze Ambtenaren door den Prins van Oran-

ge , als Heer dezer Stad , aangefteld. In vorige tyden

had de Burgery dezer Stad nog eenen Oud -Raad, als

liaré Vertegenwoordigers, aan welken alle zaken van

gewigt ter beüisfchiag werden overgegeven. Dezelve

btftond uit alle zoodanigen , die te voren in de Regee-

ling geweest waren ; doch tegenwoordig is 'er niets

van te vinden (f) ; en , daar de Burgers thands niet

meer gekend of geraadpleegd worden , gelyk weleer in

zaken van belang gefchiedde (§), zouden zy zoo veel

te meer regt hebben , om althands een zoodanig Coiie-

gie van Repraefentanten , als dat van den Oud -Raad,

te herroepen. Bene

(*) Tegejjw» Staats D. XVlH. bl. 42.

(f) Ibid. D. XVII r. bl. 240.

Q§) Mieris, I. 612. II. 3> 43.-. 59 en 428. IV. i,

349 ^ 443.
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Eene andere Stad, van de hoogde oudheid, wdke
men doorgaans onder Zuid- Holland telt, is heus*
DEN, op welker bezit de Hertogen van Braband lan-

gen tyd aanfpraak gemaakt hebben. In onze dugeu
is zy de eerfte der niet ftemmende Steden geweest,
die zich tegen de inbreuken op hare Rci»,cen en Pri-

vilegiën kloekmoedig verzet heeft. De eerile perfoon

,

die omtrend de Stads -Regeering in aanmerking komt,
is de Drosfaard, die wel eer van den Schout onder-

fcheiden was, doch thands één en dezelfde perfor.n

uitmaakt. Volgens een Handvest van Hertog Albert

van I7july 1404 behooren aldaar z^ï;^^ Schepenen te

zyn , die jaarlyks zeven niewvoe benoemen , en door
welken insgelyks de verkiezing van drie Burgemees-
ters moest gefchieden (*J; en dus was de aanitelUng

der Wethouders van de oudfte tyden af ten eenen-

maal aan de Stad overgelaten, fn 1577 ging Heusdeii

tot de Staatfchc party over, en het was by deze ge-

legenheid, dat zy de zeer ernftige voorwaarde maak-
te, dat 'er in hare aloude wetten, privilegiën en her-

comen gecne vermindering hoegenaamd zoude plaats

grypen. In 1670 echter vergunden de Staaten by
Octrooi , dat de zeven fungerende Schepenen de no-
minatie zouden maaken van hunne Opvolgers; doek
dat de Drosfaard het regt zou hebben, om twee van
dezelven uit te fchrappen , en derzelver plaats met
twee anderen uit de Oude Schepenen te vervullen.

Dan, hoe heilzaam deze fchikking ook ware, heeft

j:y echter de geweldigfte indragten der Ariftocratie

,

ja van het despotismus zelfs, niet kunnen ontwyken.
Hoe zeer , volgens dit OcT:rooi , zoo wel vyf nieuwe
Schepenen als de Burgemeesters door de afgaande

Schepenen werden gekozen , vonden Drosfaard cii

regeertnde Burgemeesters echter welhaast middelen ,

om deze verkiezing van nieuwe Burgemeesteren , zoo
als ook de benoeming van zeven perfoonen tot Sche-
penen zich zeiven toe te eigenen , tei-wyl men de

nominatie der laatften aan den Stadhouder zond, ó\^

volgens willekeur, of alle de oude Schepenen conti-

nueerde , of een der afgaande Schapenen tot Burge-
meester, of een of meer Burgemeesters fot Schepenen

aan-
(*) Mieris, D. IIL bl. ^91.
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aanftelde. Op dezen geheel willekeurigen voet zyn
de zaken ook nog tegenwoordig ingericht. Zeer zel-

den, ja bykans nooit, is de kamer van Burgemeeste-
ren of Schepenen verwisfeld , en deze twee ambten
blyven in een kring van tieniperCoonm ^ die dezelven
om beurte vervullen. By een fterfgeval wordt 'er een
ander in zyn plaats geileld ; doch enkel volgens de
keuze van den Stadhouder, aan wien echter de Char-
ters geenen den minden invloed op de verkiezing der
Regenten veroorloven. Men zegt zelfs, dat zeker Oud
iichepen dit ambt vyf en twintig jaaren bekleed
heeft , zonder in al dien tyd meer dan één jaar te

Lebben Itil gezeten,* en dus is deze Stad van een der
voornaam fte bolwerken tegen een willekeurig bewind
beroofd , welk zy anderszins , nevens de andere Ste-

den, in de verwjsfeling der Regeeriiigs- leden 'behoor-
de te bezitten. Al de klem van het gezag berust by
den Stadhouder en den Drosfaard , en dees laatfte zejfs

is tegenwoordig Schout en Kastelein, zonder dat hy
in de Stad woont. Eindelyk maaken de oude Char-
ters ook gewag van een CoUegie van Gezworenen, die

zoo veel als Reprcefentanten der Ikir^^ery Ichynen ge-

weest te zyn (*). Ook had men hier , vóór deze
laafife inbreuken , een Oud - Raad , die , in zaken van
gewigt, het tweede Lid der Regeeiuig uitmaakte, en

waarfchynlyk uit de Oud -Schepenen beftond: doch,
hoe zouden alle dergelyke goede inrichtingen , hoe
zouden privilegiën kunnen beltaan , wanneer tien per-

Ibonen onophoudlyk alle de Regeerings-piaatfen onder

elkander verdeelen en vervullen Cf)?
Gunftiger in der daad voor den Volks -invloed is de

Stads -Regeering van naarden ingericht. Zy be-

ftaat uit den Bailluw van Gooiland , uit een Schout

,

die zulks tevens is over de dorpen, uit drie Bur2;e-

nieesters, zeve?i Schepenen, en een Collegie van één

in dertig Vroedfchappen. De Bailluw, Burgemees-

ters en Schepenen hebben , jaarlyks, de benoeming

van één en t^vintig perloonen , (die zedert het jaar

1620 op veertien gebragt zyn) uit welken de Staaten

van Holland , en" by hun afwezen Gecommitteerde
Raa-

O Mieris, D. III. bl. 696 en 791.

(tj Tegcnw. Staat y D. XVII. bl. 2($4.
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Raadeii, de nieuw aan te komen Schepenen verkiezen.

Deze nieuwe Schepenen (lellen vervolgens twee Bur-

gemeesters aan , en dezen wederom verkiezen zich

een derden ambtgenoot uit de twee afgaande Burge-
meesters , die niet langer dan één jaar hebben ge-

diend. Agt dagen daarna fleilen de afgaande zoo
wel, als nieuwe Burgemeesters en Schepenen , uit

kracht van een Octrooi van Philips van Bourgondiën
van a Juny 3459, roüfla// notabele perfoonen uit de
Burgery aan tot hunnen Raad , en deze allen te famen
maaken den Raad uit van één en dertigen , of de
Vroedfchap. En dus doende wordt dit Collegie ,

welk het regt heeft , om over de belangen der Stad
te raadpleegen , als mede om keuren en ordonnantiën
van Pohtie te maaken , telkens verwisfeld. Hoe zeer

de Regenten een permanent Collegie hebben willen

invoeren; hoe zeer zy het plan, om namelyk zooda-
nigen permanenten Raad te vormen, die zelfde va-

cante plaatfen zoude vervullen , aan de Staaten van
Holland hebben voorgedragen , het zelve echter is tor

heden Iteeds verydeld geworden. En in der waar-
heid , wanneer de vacante Raads -plaatfen geen.^zins

door de Burgery vervuld wordeji, dan is het voor de
burgerlyke vryheid der overige Ingezetenen veel ver-

kieslyker, dat de Regeering Jaarlyks verwisfelt (*3,
Daarenboven, heeft de Burgery zoo veel te meer regt,

om haren invloed op de Regeering te herroepen, om-
dat de Raads- en iNiagiftraats- beltelling tot den Jare

1403 ter befchikking was van de Alinge Gemeente,
zynde dit regt haar door Hertog Albrecht geweldig
ontrukt , om het aan een kleen getal van Raaden in han-
den te geven (fj.
De vastgeftelde Regeerings- form van wesop of

WEE SP berustte tot J445 in handen van het Volk.
't Was eerst ten dien tyde, dat Philips van Bourgon-
diën eene nieuwe fchikldng beraamde, volgens welke
de nominatie van een dubbel getal van Schepenen
jaarlyks door één en dertig der ryklte en gegoedite
Burgers , die de m'eeste fchot betaalen , zoude ge-
fchieden , uit welken Gecommitteerde Raaden ver-

VOl"
(*) Tegenw. Staat, D. XVIII. LL 108— 1 11.

(t) Brfgray, Btdiening bU 323,
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volgens ze'veii moesten verkiezen. Deze nieuwe

Schepenen hadden de magt, om voor het eerst

drie^ en naderhand jaarlyks twee nieuwe Burgemees-

ters aan te flellen , terwyl een der ouden aanbleef.

Tegen dit Oclrooi verzettede zich de Bailluvv , die

insgelyks door Schepene Ji was aangefteld. De zaak

werd in regten getrokken ; doch , op welke wy^e de^

zelve beflischt zy , is onbekend. Uit eene Ordonnantie

van het Hof van Holland in 1541 blykt, dat de ver-

kiezing aan den Baüluw werd gelaten , die ook , vol-

gens Refolutie van 20 Maart 1603, daarmede voort-

gaat. Met dat alles echter kan het regt der nominatie

van een dubbel getal aan de één en dertig voornaamfte

Burgers niet betwist worden. Zy , die thands de

Vroedfchap uitmaaken , zyn niet meer in getal, dan

één en twintig peribonen. Voor het overige heeft

aldaar nog deze inbreuk op de privilegiën plaats, dat

de Schepenen verfcheide jaaren achter elkander gecon-

tinueerd worden. De privilegiën echter melden, dat

'er jaarlyks eene nominatie van veertien der notabelfte

Burgers moet worden gemaakt. Maar, hoe toch kan

zoodanige nominatie van Burgeren gezegjd worden

plaats te hebben , wanneer fungeerende Schepenen

daartoe genomen worden i,*)?

De Regeering te muiden beftaat uit een Dros-

faard , door de Staaten van Holland wordende aange-

Iteld , uit een Stedehouder , die de plaats van den

Drosfaard bekleedt, en ook door hem wordt benoemd,

uit vyf Schepenen , weleer zonder voorafgaande no-

minatie , doch tegenwoordig uit een dubbel getal

,

welk door de afgaande Schepenen en Burgemeesters

gemaakt wordt, door den Stadhouder verkozen, eii

-uit twee Burgemeesters , die door de vyf nieuwe Sche-

penen worden aangefleld. Deze zeven Ambtenaars

maaken, gefamentlyk met Wees- meesters en den

Arm -meester, jaarlyks een Collegie uit van twaalf

Vroedfchappen. In voorige tyden had de Regeering

bare aanrtelling ten eenenmaal van het Volk , en het

was eerst in 1403, dat Hertog Albrecht de Gemeente

van het regt van nominatiën beroofde, om zulks aaa

tenige weinigen over te geven (t^.
VlA^

(*) Tegenw, Stnat ^ hL 13B. Erf^ray^ Mt ^l» 324*
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VlANEN, ASPEREN, WOUDRICHEM, HEU-
KELOM, LEERDAM, YSSELSTEIN eil GOEDE-
RE EDE hebben , ten aanzien van het Sredelyk be-

wind, niets, dat naar eene Volks -vertegenwoordiging

zweemt. De Handhaavers der Politie , zoo wel als

der Juftitie , worden op eene wyze aangelleld , die

min of meer den willekeurigen invloed van een Aristo-

cratisch, of liever van een eenhoofdig gezag aanduidt.

Met betrekking echter tot woudrichem vinden
wy een Handvest van 1381, waaruit blykt,.'dat men
toen ten tyde aldaar een Gezworen Raad had , en
dat de Gemeente omtrend de Stads- belangen uitdruk-

lyk gekend werd (^*).

Schoon nu de veertien Steden , die wy zoo even
hebben opgenoemd, de éénigen zyn , die de Staats-

vergadering in 1584 hebben bygewoond, zyn 'er ech-

ter nog andere van meer of minder belang, die ins-

gelyks het Stede -regt genieten, en onder welke fom-
mige te voren zitting in Staat gehad hebbjen, zoo
als Vlaardingen , 'sGravezande , Geervliet, Heenvliet,
Nieupoorc, Beverwyk en Schagen. Zelfs vindt men
verfcheide Vlekken en Dorpen, wier regten , op uit-

druklyke handvesten gegrond , weinig verfchillen van
die der Steden, gelyk 'sllage. Oost- en West -Zaan-
dam, Broek, enz.

Te VLAARDINGEN cn NiEüPooRT hcefc de
Burgery een vertegenwoordigend Collegie van Vroed-
fqhappcn , waaruit Burgemeesters , Schepenen en Thre-
ibritrs gekozen worden ; doch zy heeft geen het minde
deel in de benoeming harer Regenten. Te bever-
w Y K vindt men insgelyks eene Vroedfchap , en wel met
dit voorregt , dat uit haar één der twee Burgemeesters,
en drie der zeven Schepenen moeten genomen worden.
Veel voordeeliger echter voor den Volks invloed is

SCHAGEN, vermits aldaar de V^roedfchap uit vyftig
JyCden beltaan moest; doch tegen het aloude regt is

djt getal op dertig verminderd , uit. v^er midden de
"Wethouderlchap gemaakt wordt.

*s Hage, welk men uit hoofde van zynen luister

cn bevolking , waarin het veelen der grootÜe Steden
«venaart, meer dan eens den naam van Stad gegeven

hee.ft

() Mieris, II. 5ip.
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heeft , bezit veelerleie Stedelyke voorregten. ]\ïeii

vindt haar , onder anderen , ter Staats- vergadering van

6 January 1584 te Delft bcfchreven, ja zelfs eene iiit-

dmldyke Refolutie van 1586, by weke haar de zittina;

ler Dagvaart na Purmerende wordt toegekend (^*). In

1607 herriepen die van den Haag het regt , om ter

Staats -vergadering te mogen verCchynen/by gelegen-

heid van den V'^rede- handel met Spanje, omtrend wel-

ken de kleine Steden waren befchreven ; doch men ant-

woordde hun in het volgend Jaar , dat zy patientie

zouden hebben^ onder toezegging ^ dat zy voortaan voor

geen nieuwe confenten^ of anticipatien zouden gefom.'

meert worden ^ zonder alvoorens daarop te zyn befchre-

ven en befclieiden y en te hebhen gecofifenteert : gelyk

zulks ook in i6o(> gefchiedde. In den jare 1624 ech-

ter deeden zy op nieuws aanzoek om fesfie in de

Vergadering , ten mi^ijien op de pointen van nieuwe
Middelen^ en van 'i redres der Verpondingen ; doch
deze laatfte pooging gelukte niet , alzoo de Staaten

eenpaarig verftonden , dat zulks op dien tyd nog zoude

worden geëxcufeerd (f). Het is derhalven vreemd,

dat men haar niet wel anders, dan onder de benaa-

ming van een Vlek wil doen voorkomen , even of de

waare Conllitutie van eene Stad enkel in het bezit

van Wallen of Poorten gelegen is. Zy is voor het

oVerige de Verfrader- plaats van de Afgevaardigden der

Hollandfche Regeeringen , die de Souverainiteit uit-

maaken dezer Provincie , zoo als ook het midden-puac

van de onderfcheidene CoUegien der Unie enz. - " •

Het eerile gewag , welk men van Burgeineesters

gemaakt vindt, is van 1559, wanneer 'er niet meer

dan twee Burgemeesters waren , waarby in 't Jaar

1591 een derde gevoegd werd. Van ouder tyd is de

iriltelling van het Collegie der Vroedfchap , welk reeds

in het begin van 1400 fchynt beltaan ie hebben.

Doch hetzelve heeft naderhand , zoo in zynen aart als

gedaante , zeer aanmerklyke veranderingen ondergaan, -

Hoe groot liet getal der Leden in den beginne ge-

weest

() Zie DE RiEMEii Befchr* van 'sGravenh. D. U
hL II.

->(t) Van slinoelandt, Staatk. Cefchr, D. I. 0I.

50 eu 51.
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weest zy, is onzeker. Waarfchynlyk Waren het de
voornaam (Ie Ini^ezetenen , die byeen kwamen, om over

de byzondere Stedelyke belanden te raadpleegen, ge-»

lyk men in den Jare 1443 daarvan uitdrukJyk gewaagd
vindt* Jn zeker 0(5lrooi van Philips van Bourgondiën
in 1450 wordt van t^wee en dertig Buurliiiden van den
Haag gefproken , aan welken de Jaarlyklche benoe-
ming zoude (taan van veertien Perfoonen , uit welken
de Stadhouder en de Kaad, of de Bailluw, zeven Sche-
penen zou verkiezen , tervvyl deze Tisoee en dertigim

voor hun leeven zouden aanblyven, en de voorkomen-
de vacaturen in hun Collegie zelven zouden vervul-

Jen. Deze Raad echter befchikte geenszins zoo wil*

kkeurig over de algemeene belangen , dat de overig©

Ingezetenen van allen invloed beroofd waren : men
vindt tot dat einde ook gemeld van den Ilykdom en
Qemeene Buiiren. In 151 3 werd het getal op vieren
twintig gebragt, en verminderde in 1525 op twaalf;
welk naderhand alzoo gebleven is, terwyl deze nog
daarenboven, volgens verzoek van den Magittraat , in

józi aan de Staaten van Holland gedaan, doch welk
niet eerder, dan in i6'/2^zyn beflag kreeg , voor bun
gantfche leeven, of zoo lang zy Poorters zyn , aan*

blyven. Dan, daar de Wethouderfchap (de Bailluw
namelyk, de Schout , Burgemeesters en Schepenenj>

bykans alles verricht , 't geen anderszins tot de
Vroedfchap alleen behoort; daar het van haar oordeel

afhangt, wanneer het nodig is , de Vroedfchap by
een te roepen ; daar zelfs de befchikking der vacante
Vroedfchaps - plaatfen tot dezelfde Wethouderfchap
benevens den Stadhouder bepaald is , en de Vroed-
fchappen dus geen ander voorregt bezitten, dan het
vooruitzicht , van ten eenigen tyde , by eene vacature

,

in den Magilbaat te zullen komen ; daar dit alles

plaats heeft , zyn Burgemeesters en Schepenen ook
gevolglyk aan gtene jaarlykfche verv^is-felingen blöot-
geltekf, dan alleen, dat de K^gew Heeren , om beurten,
de twee gemelde waardigheden bckleeden , waarvaa
de Schepen van Scheveningen echter is uitgezonderd,
als die in deze hoedanigheid in dtn Regtbank zitting

behoudt voor zyn letvcn.

En wie zal niet erkennen ^ dat zoodanige uitgeflrek-

te magt in handen van eeutin MagiLtraai, die. zoo ^OQd
n. £)££L. L als
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als permanent, en allervvillokeurigst is ingericht, ten
uiterften gevaarlyk is in een land, dat vry geiiOemd
wordt? Doch gelukkig is dezQ buirenipoorige magt
wederom van eene andere zyde beperkt. De tegen-

woordigheid niet alleen der opperde Wetgevende
Magt, niet enkel die van Gecommitteerde Raaden,
welke het Opper gezag vertegenwoordigen , noch
Qok die van het Hof van Jullitie flrekt haar ten brei-

del , maar zelfs wordt haar Regtsgebied door het Col^

legie van de Sociëteit zeer aanmerklyk bepaald. Dit

is eene foort van Gerichts-Hof, waaraan de Edelen

en Onderhoorigen van den Hove zich moeten onder-

werpen , terwyl de overige Ingezetenen , als ambagt-

en neering- doende perfoonen wordende aangemerkt,

zich voor het Gerecht moeten verantwoorden. De-
ze Sociëteit beftaat uit twee Leden van den Hoo-
gen Raad, twee van het Hof, twee wsLn de HoUand-
fche Rekenkamer, ééfi Burgemeester, één Schepen,
en éé72 Vroedfchap , welke laatftc alle zes maanden
vervvisfelt. Van dit Collegie hangt voornamelyk de

vastftelling van belastingen af voor 's Gravenhage j

terwyl het voor 't overige al dat bewind der poli-

tie voert, welk in andere Steden onmiddelyk tot den
Magiftraat behoort (*). . ,

Oost- en west-zaanen, waarby men ook

DE KOOG, ZAA,NDYK CU WORMERVEER mOCt
voegen , als zynde door hunne vereeniging niet

meer dan één Dorp , maaken te famen ten Ban ,

weiks burgerlyk bewind gemeen is. Het is in üqzq

plaatfen , zoo beroemd door hare nyverheid , rykdom
en bevolking , dat men nog eenige overblyflels vindt

der aloude vryheid van de West- Friezen. Dus heb-

ben zy gefamenlyk een Regtbank van Schepenen,

die jaarlyks zoo door de afgaande Schepenen , als

door die van het voorgaande Jaar moeten gekozen,

en uit de onderfcheidene Dorpen genomen worden.

Ook bezitten zy een gemeen CoJlegie van zestien

Vreedtchappen , die jaarlyks door de nieuw ver-

korene Schepenen worden aangefreld. Uit welk al«*

l^s duidelyk is op te maaken , dat het, aldaar niet

moei-

en i^E Rit ai LR, J5gfc/iryy, van 'i jCrayenhage, <
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Hjoeilyk zyn zou, om den aiouden Volks -invloed te

herdelicn.

VI. HET PLATTE LAND.

Doch het is niet enkel in de Steden , Vlekken of
Doi-pen, dat men eene Volks- veneoenwoordiginj? ont-
moet, die tot een billyke ^rondflii^r kan dienen eener
ali^emeene Grondwettige Ht^rflelling van ons Staats-

wegen. VerfcheiJe voorbeelden zj^n 'er zelfs voor
handen , waaruit ten vollen blykt , dat ook het Plat-

te Land ter Dagvaart is befchreven ^*^. Menige znn*
zienlyke Districften kunnen in dit geval zich op ^e^

wigtige voorregten en oule berkomen beroemen. Het
voorbeeld van w re s t > f ii i ic s l a n d , daaronder Ken'
nemerland en Waterland begrepen, alsmede van het

land van vookN,zal genoes^zaam zyn, om zulks
te hetoogen. Die Historie- Schryvers zelven, wel-
ken anderszins zeer gereed zyn, om de magt der
oude Graaven breed uit te meten , komen hierin'^over*

een, dat de Ingezetenen van West- Friesland, eer zy
onder de Graaliyke overtieerfching bukten, onder eene
voKlrekte Volks -regeering leefden (f^. Men weet,
dat Willem , Roomsch Koning , in eene belegering
van het jaar 1255, die alleen was aangelegd om' hea
te onder te brengen , zyn ieeven verloor , en , hoe
zeer zy de nederlaag kreegen , en overheerd wer-
den, ging echter de invloed des Volks niet zoo ze^r
verlooren , of men vond daarvan nojc zeer langen
xyd naderhand de dierbaarlle overblyffelen. In
1288 , by voorbeeld , benoemden alle de Int^eze-

tenen van een groot getal dorpen van West Fries-

land Commisfarisren , om met den Bisfchop van CJ-

Uccht en den Graaf van Holland te handelen i§).
De-

(*) Zie Mieris, Hatidv, van Leiden, bl- 61.

ft) Meerman Cefch. van Graaf IVtllem O. II. bl.

79.
'' Begin , l^oortgang en Einde dej- Erfgrav. Bediening ,

bl. 141 , 191 , ip4 en 201.

(§) MiiiRis, D. 1. bl, 473, 474, 476 en 558. ea D.
II, bl* 82.

L a >
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'Dezen richtten even zoo hunne brieven in aan de
gantfche Gemeente (*)^ en, in plaatfe dat de Graaf
zich eene volftrekte overheerfching aanmatigde , be-
raadflaagden. die van het Platte Land , en kwamen
ook daadelyk overeen , om hem eenige Landeryen toe

een gefchenk te geven (f). Men had aldaar zelfs

eene foort van Staaten, onder den naam van Cofici-

lium of Raad (§}. De benoeming zelve der Wet-
houderfchap was geheel en al in handen van de
Bueren of Ingezetenen C*). In den jare 1305
deeden de Welgeboren Mannen of Edelluiden van
Kennemerland hun beklag , dat men hun fchattin-

gen en handvesten had opgelegd , waaraan zy
noch hunne bewilliging, noch hun zegel, noch hun
confent hadden gegeven Cl) 5 en de Graaf ontkende
deszelfs wettigheid niet. In 1347 fielden die van Wa-
terland een gemeenen Raad aan , waarin zy fchik-

kingen en ^vetten beraamden voor alle de Inge-

zetenen (**3. Zelfs maakte het gantfche Land , onder
den naam van West -Friesland begrepen , naderhand
eene foort van afzonderlyke Staats -vergadering, m
welke door die van het Platte Land, zoo wel als

van de Steden, in gewigtige zaken afgevaardigden

werden gezonden. Dus werd, by voorbeeld, in ótn
jare 1482 eene Dagvaart gehouden ie Hoorn, alwaar
niet alleen afgevaardigden van onderfcheidene Steden,
maar ook van Vlekken en Dorpen , zoo als , onder ande-
ren, van Bovenkar/pel^ Groote Broek y Lutke Broek

^

Wognum^ Berkhout^ Zwaag^ Blokker enz. verfche-

neu (tt)« En het is ingevolge van étzt gebruiken,
die enkel uit de aloude Volks- P-egeering hunnen oir-

fprong hadden, dat de West- Friezen , na de Staats-

omwenteling, byzondere Staaten bleeven uitmaaken,

op

O Ibid. D. L bl. 5/4. D. II. 81.

Ct) Ibid, D. I. 558.

(§5 Ibid. D. II. bl. 78, 80, 81 en 197.

(^) Ibid. bl. 723. Erfgrav. Bediening, bl. 141, ipr,
103 en 466.

Cl) Mieris, D. IL bl. 48.

C*) If^id, bl. 7Z^.

(tt) Velius, Chron, van Hoorn y bl. 133, Gou ij-

hoeven, bl. 5.15.
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op grond, van hunne wSouverainiteit afzonderlyk te mo-
gen en moeten uitoefenen ; het is ingevolge daar-

van, dat zy naderhand ter Staats- vergadering van
Holland zyn verfchenen, als Vertegenwoordigers der

Staaren van West -Friesland ; het is ingevolge der

aloude keuren , dat de Ingezetenen van het Platte Land
in West- Friesland in den Jare 1575 uitdruklyk vorder-

den, om op diezelfde Hooge Vergadering te worden
toegelaten (*}• 't Is hieruit eindejyk , dat een Collegia

van Gecommitteerde Raaden is opgericht, welk nog
tegenwoordig beilaat.

Doch nog fterker overblyffel eener afzonderlyke

Staats -vergadering, by welk het Voik zynen omiiid-

lyken invloed behouden heeft , vindt men ia het Zui-
delykst gedeelte dezer Provincie. Nog jaarlyks op
den eerften Dingsdag van Juny wordt in de Stad
Brielle eene aigemeene Dagvaart gehouden in en over
het LAND VAN VOORN, welkc vergadering weleer
die der Staaten was van dit land (f^. Dit Land-
fchap of deze Heerlykheid , in den Jare 1503 ia

handen komende der HoUandfche Graaven, beliield

het voorregt, om door zyne eigen afgezonderde wet-
ten. Inzettingen en Gewoonten beftierd te worden,
gAc dit zelfs door Philips de llde en zynen Stad-
h(^.er, den Hertog van Alva , uitdruklyk ericend is

by zeker Oflrooi van 1570, waarin de breedlle Geërf-
den, met Schout en Schepenen van den Lande van
Voorn en de Stad Brielle, de Gemeene Staaten van
den Lande van f^oorn genoemd worden. In 1581 le-

verden Brielle en Voorn , ter gelegenheid van de
overgifte der Hooge Overigheid aan den Prins van
Orange , eene verklaaring in by de Staaten van Hol-
land, met betoog, dat zy van ouds eene vrye Heer-
lykheid geweest waren, zonder aan de Graallykheid

van Holland onderworpen te zyn geweest (^$), De
Regeering zelve van dit Landichap had in vroeger

(*) Velius, Chron, van Hoorn, bl.,373, 3/6 en 470.
Groot Plac, D. HL bl. 83. Bon NederL OorL B. Vill,

bl. 689. B. XXVI. bl. 4^2, en Byvoegz, bl. 709.
rt) Zie Tefrenw. Staat ^ D. XVII. bl. 6p.

^§) Ibid. bl. 53 en 54-

L3
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tyden zeer veel overeenkomst met die van Friesland

,

en de gtniiene Dagvaart beCtond uit afgevaard lieden

van Briclie , Goedercede , de Dorpen en het Platte

Land. De Inüeztei en w^aren niet gehouden eenige

andere laslen op te brengen , dan waarin zy zelven door

hunne Verregenvvoordi;^.ers hadden toegeilemd; eii

wanneer men eenige buitengewoone fcbattingen toe-

liet, gvfchiedde zulks altoos onder voorwaarde van

non pr(2Judicie , dat wil zeggen , onder uitdruklyk be-

ding , nat zoodanige vergunning naderhand in geen

gLVi'lg tegen hen zoude getrokken worden (*)• Zelfs

achtten zy zich bevoegd, om, wanneer hunne Heer

goedvond te oorlogen, te beflisfchen, of zoodanige

oorlog regimatig ware, of niet, en, wanneer zy

dien onbillyk oordeelden, hem aÜen byftand te wei-

geren Ct • ^^ Dagvaart van Voorn, die thands nog

plaats grypt, beHaat uit den Baiiliuw van Voorn,

den Raad en algemeenen Rentmeester, vier Gecom-
mitteerden uit de Vroedfchap der Stad Briel, en uit

alle zoodanige Ingelanden of Geërfden , die ten min-

ften honderd" Gemeten Lands in deze Heerlykheid be-

zitten , of in de gewoone verponding honderd vyftig

Guldens opbrengen. Gewoonlyk bedraagt het getal

der afgevaardigden meer dan honderd en vyfiig per-

foonen (§;, houdende zy zich vuornamelyk bezig met

de rekenmg van den algemeenen Ontvanger wegens

de gemeene Middelen , renten en inkonillen op te ne-

men, en een overtlag te maaken van de Verpondin-

gen. In den Jare 1579 beweerden die van Voorn

jiiet alleen het regt, om zonder hunne loeilemming

met te mogen belast worden ; maar zyn toen zelfs door

Cene deputatie in de Vergadering van Holland verfchee-

nen , en , nadat men uitdruklyk had geweigerd , hen

toe te laten, protesteerden zy, met dat gevolg, dat men
mei onderling goedvinden bellootjde zaak geregtelyk te

bepleiten (^}: dan, terwyl 'er tot nu toe geene regter-

ly.

(*} Zie ALKEMADE , Befchf'. van den Briel ^ D. I»

^1, 186 189.

rt) l'nd. bl. 231.

C§) Zf^pwu'. Staats D. XVIL bl. 69 en ;©.

(*) A L K h M .\ D & . D. I b!. 344 - ?46. V A iN S L I N 5 E'-*

LANDT Stuaik. (Jefchr, D. I. bl. 39 en 40.
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!yke uitfpraak daaromtrend geichied is , en die van
Voorn en den Briel zich hun regt uitdruklyk heb-

ben voorbehouden , kan men hgtelyk opmaaken

,

welke gewigtige vorderingen zy insgelyks zouden
kunnen doen tot eene Grondwettige llerdelling , te

meer, daar zy ten allen tyde niet als een Lidmaat,
maar als Geünieerd5n van óeze Provincie hebben
willen aangemerkt worden.

Eindelyk vindt men nog in eenige gedeelten van
het Platte Land verfcheide inrichtingen , die den ai-

ouden invloed des Volks ten eenenmaale bevestigen.

Dus zyn 'er, by voorbeeld, in Delfland y het Land
%)an Putten en Gooiland Leenmannen, Buunmeester^
en Ingelanden (*J, die , als de voornaamfte Geërfden,
zoo op de regeering van het distriél, als op de be-

zorging der dyken, eenen gewigtigen invloed bezit-

ten. Zelfs zyn 'er verfcheide plaatfen , zoo als in

Rhynland , in het Bail/uwfchap van Blois enz. , al-

waar de algemeene rekeningen in tegenwoordigheid

der voornaamfte Ingelanden , zoo Eigenaars als Inwoo-
rers, moeten gedaan worden (f). In anderen we-
derom, zoo als Sciiager- en Nieuw - Dorper - Kogge ^

ontmoet men verfcheide Vroedfchappen (§j, terwyl,
eindelyk, fommige, gelyk Bezoyen in de Langejlraat

^

het gewigtig voorregt hebben , om Jaarlyks door hare

ïnwooners'één der twee Burgemeesteren te doen ver-

kiezen (*), hebbende het laatstgenoemde Ambagt dit

fchoone Privilegie , veele Jaaren buiten kracht geweest
zynde , in dit jaar herroepen , en op nieuws doen
gelden.

Uit aïïe deze bygebragte voorbeelden , die zeer ligt

met eene menigte anderen zouden kunnen vermeer-
derd worden , blykt ten vollen de groote invloed,
dien de Ingezetenen van het Platte Land niet alleen

op hunne byzondere huishoudingen , maar zelfs op
de algemeene Provinciaale belangen hebben bezeten.

Te-

(*) Tegcnw. Staats D. XVL bl. 487-495. D, XVII. fel.

154- 15Ö D. XVIII. bl. p2, 124 en 278.

Cf) Ibid, D. XVIII. bi. 317.

(§) Ibid, bl. 441-475.

Q^) HiU^ Cour. 1786. No. 13.

1-4
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Tegenwoordig echter is dees invloed , behalve in dett

Lande van Voorn en eenige plaatfen van Noord Hol-

land , enkel bepaald tot de Edelen dezer Provincie,

die, wel is waar, in vorige tydende voornaamlte Ei-

genaars waren; doch thands verre het geringde ge-

deeUe bezitten. Terwyl nu deze Landeryen meestal

tot andere Eigenaars zyn overgegaan , vereischt de na-

tuur der zaak zelve , dat hierin eene andere orde v/er.!

vastgefleld. Die foort van vrye Geërfden, bekend on-

der den naam van Edelen 'of Welgeboren Mannen, kon-

den niet verpligt worden, zich te onderwerpen aan eeni-

g-e nieuwe wetten en belastingen , ten zy door hun
zelven bewilligd; zy werden echter allen ter Staats-

vergadering befchreven , zy vertegenwoordigden aldaar

het' Platte Land, en het is genoeg bekend, welke ge»

wigtige punten in deze vergadering werden behan-

deld, zoo als het (luk der belastingen , althands de

buitengewoone , en de vrywillige beden; — punten,

waarin geene overdemming konde plaats hebben ,

en waaraan zy allen gehouden waren te voldoen

,

die hunne uitdruklyke toeftemming hadden gegeven (*).

, Elke Provincie ," het zyn de woorden van den Heer

va7i de Spiegel , „ (lond hierin niet alleen voor haar

zelve; maar ieder Lid van de Rldderfchap, iedere

l\ Stad had het regt van vry content, en geene uit-

5, winning konde gelegd worden tegen dien geen, die

niet geconfenteerd had (O "• l^it zelfs imaakte

ééne der gewi^tige bepaalingen uit van het groote

Privilegie van Vrouwe Maria, en de ftem van hun,

die het Platte Land vertegenwoordigden , was van zoo

veel te meer belang, omdat in dien tyd hunne toelagen

die der zes groote Steden zeer verre overtroffen (§>.

Eindelyk, toen het 'er op aankwam, om de alge-

mee-

(*) Zie Erfgrav, Bediening ^ p. 103. Heenrman de

pree, Comit, p. 8/ & 88.

(I) Van de spiegel Hist, der Satiif, bl. 370. Mie-

ris D. II. 33 en 48. VaderL Hist, D. UI. bl. 184. Van
©ER ^QT de Trib. prced. p. II & 13. Aanmerk, ep het

Redeneerend Vertoog , gedmkt te Amft. by H. Uilwerf

1737. bl. 77 en 78. ^ , ,,

(§} Van sLiisGELAf<DT D. I. bl. 40-43.



VAN HOLLAND. lO^

meene vrylieid tegen den Spaanfchen Geweldenaar met
de waapenen in de vuist te verdedigen , kwam 'cl*

eeiie aanmerkelyke verandering in de Conflitutie van

de Staaten. In plaats dat te vooren alle de Edelen

,

als Vertegenwoordigers van bet Platte Land en de klei-

ne Steden, in de vergadering waren erkend geworden,

werd beQoten , dat voortaan geene Edelen zitting zou-

den erlangen, dan die by name daartoe befchreven zoU'

den worden; en by eene ReColutie van 1573 ^verd niet

alleen aan alle de kleine Steden, die zulks begeerden

,

een vrye toegang ter Dagvaart verleend (*j ; maar zelfs

werd in 1579 en 1581 uitdruklyk befloten, dat in zaken

van belastingen , van vrede , van oorlog en van Regee-

rings-verandei^ng, de kleine Steden byzondciiyk zou-

den befchreven worden (-f). En het is derhalven op

deze gronden onloogchenbaar , dat aan de kleine Ste-

den- het volle regt toekomt , om ter vergadering van

Staat over zaken van gewigt, en vooral de zooda-

nigen, als vvy zoo even noemden, mede te raadplee-

gen en te beiluiten. Dan, daar wy ten aanzien van

het Platte Land, en onder anderen van West- Fries-

land en het Land van Voorn, geene mindere gronden

hebben aangevoerd, waarop een dergelyk regt onbe-

twistbaar berust, zou het ongerymd wezen, om de

overige districten, fchoon zelfs zulke beflisfchende

keuren ontbeerende , van een zoo dierbaar voorregt

uit te fluiten.

Doch misfchien maakt men ook deze tegenwerpin-

gen, — „dat men aan de kleine Steden geenszins den

toegang ter Staats -vergadering benomen heeft; — dat

zy de lütfluiting daarvan aan zich zelven hebben te

wyten , als zynde , om de kosten der deputatiën te

fpaaren , van zelf afwezig gebleven van die Verga-

deringen ; — dat de Gedeputeerden der Kleine Steden

,

-wanneer de Staats - vergadering te Delft , na den dood

van Willem den Jfie in July 1584., hun te lang duurde,

zelven verklaard hebben , (§) „ haar affcheid wel te

„ willen nemen , om te verhoeden de grote onkosten

„ van de Vergadering, hebbende eerst gelykelyk uit

„ kracht

O Zie BOR, B. VII. bl. 7. (482).

(t) Van Slingel. D. I. bl. 48, 4P en 51.

CS) BoR. XIX, K 3.

L5
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5, kracht van hare fpeciale Procuratien , en last

„ van hunne Principaalen verklaard, dat zy niet

„ van meening waren, hen te fcheiden van de Unie

., tusfchen die van Holland en Zeeland, nogte ook

„ van die gemaakt was tusfchen de Geünieerde Pro-

„ vintien; maar dat ze hun daaraan als nog verbon-

5, den hielden, en overzulks vastelyk belovende, hen

5, in alles te gedragen naar het geene op dezelve

3, Unie, aangaande 't (luk van de Regeeringe en de

5, zaken van Contributie, tot behoudenis en welftand

3, van den Lande , zoude werden gehandeld en be-

5, floten. " — dat zoodanige vermeerdering van flem-

men ligtelyk verwarring zoude maaken , zonder het

bedoelde nut te verfchaffen ; terv\7l toch de ilem-

mende Steden aan anderen geene lasten konden op-

leggen, dan die ook zy zelven moesten dragen, en

terwyl daarenboven , wanneer het op Staats - zaken

aankwam, derzelver byzoncier voordeel haar aan het al-

gemeene belang verbond;— eindelyk , dat het zou kun-

nen gebeuren , dat verfcheide Steden , waarin byzon-
dere Heeren zeer aanmerklyke voorregten bezitten,

wanneer zy ter Staats • vergadering geroepen werden

,

niet zoo zeer de ftem harer Burgery of Committenten,

als wel die van den Heer der plaats zouden uitbren-

gen ; terwyl men niet verwachten konde , dat alle

Edelen zoo edelmoedig zyn zouden, als Willem de

yie ^ tot wiens lof men zeggen moet, dat, zoo lang

hy geleefd heeft , noch Geertruidenberg , noch de

Willemftad, noch de Kiundert, noch Leerdam, noch
Ysfelftein ter Dagvaart zyn verfchenen (*)."

By alle deze tegenwerpingen echter moet aanftonds

in het oog lopen , 't geen men tot lof van Willem
den ]Jie wil doen voorkomen. Immers wordt alles,

wat hy ten aanzien der zoo even genoemde plaat-

fen heeft nagelaten , rykelyk opgewogen door het

geen hy , in tegenoverftelling , in Zeeland ten aan-

zien van de Steden Veere en Vlisfingen, gedaan

heeft. En wat de Steden en Diftriclen betreft, die

vrywiUig het gewigtig voorregt der bezending hebben
afgeflaan, daarvan althands moeten , zoo als de Se-

cretaris Costerus betoogd heeft , de Stad Woerden

,

» als

(*) Zie Erfgrav, Bediening ^ bL llu



VAN holland; i7r

als mede het Land van Voorn worden uitgezonderd

,

terwyl dit laatfte tegen de uitfluiting, die het onder-

gaan moest , uitdruklyk heeft geprotesteerd. Einde-

]yk, daar de vorderingen der niet (temmende Steden,

Vlekken , LJorpen en van net Platte Land min gevaar-

lyk zyn, omdat zy noch belemmering noch verwar-

ring te vvi^eg brengen in de gewoone onderhandelin'

gen der Dagvaart , zoo zyn dezelven daar te boven

200 veelte regtmatiger, omdat aldaar niet enkel over

algemeene zaken der Provincie, waarin ieder Lid een

even groot belang heeft ; maar wel uitdruklyk over

byzondere zaken , waarin de eene plaats een veel

grooter belang kan hebben , dan de andere , wordt ge-

handeld, zoo als in de veranderingen, by voorbeeld,

van Regeering en Godsdienst, en in zaken van belas-

tingen ;"waaromtrend ook de Refolutie van 1573 eene

Grondwet vormt , met byvoeging van het Itiik van

Vrede, van Oorlog en Lasten. In 1587 immers ver-

klaaren de Staaten zelven in de bekende Deduólie, dat

in hunne Vergadering „ in alles oprechtelyk, vrymoe-

5, delyk, rypelyk, en met open deuren is gehandeld,

„ tot welken einde gebeurd is , dat aan veele van de

5, kleine Steden , ook die men ten oude tyde ter ver-

5, gadecing van de Staaten niet en plagt te befchry-

5, ven, immers aan alle die geenen^ aie zulks begeerd

5, hebben^ in de vergadering van de Staaten vrye lesfie

5, en ftemme is gegund, op dat een iegelyk 't beleid

„ der Gemeene Lands zaken kennelyk zynde , de

3, lasten , die anders onverdragelyk fchynen , met

5, goedwilligheid gedrngen , en de eenigheid onver-

„ breekelyk onderhouden zoude worden." En het

is 'er zoo verre af, dat de kleine Steden in 1584 van
haar regc van bezending hebben afgeftaan , dat zy in

tegendeel, tot den Jare 1608, ten muiden in zaken

van belang , ter Staats- vergtidering zyn befchreven.

Doch , al hadden de Gedeputeerden ten dien tyde van

een zoo gewigtig voorregt afgezien , dan zoude nog;

de vraag vallen, of zy hunne nakomelingen tot dezen

afüand hebben kunnen verbinden, en of de Ingezete-

nen derhalven , daar toch aan hun , en niet aan de

Regenten, het eigendom toebehoort ^geene volkomene
vryiieid bezitten, om al dat regt te rug te eifchen,

dnar het eene aangenomen grondregel van ons Regt is,

dat
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dat het Volk ten allen tyde als minderjaarig moet war-
den aangemerkt*, en dat de Regenten ,. als deszelfs
Voogden , het erfgoed hunner pupillen niet mogen ,

i3och kunnen vervreemden.
En in der daad niets was regtmatige». Immers , zoo

dra de Oppermagt in den boezem des Volks te rug
keerde, bedond de vergadering van Staat niet enkel
uit de Edelen en de zes groote Steden. In tegendeel

,

de andere Steden, Vlekken en Dorpen, ja het Platte

Land maakten daarvan wel uitdruklyk een gedeelte.
Op welken billyken grond derhalven zouden de Rid-
derfchap en de Reprsefentanten van eenige Steden zich
de voorregten der Oppermagt over het andere gedeelte
der Natie hebben kunnen a"::'T!atigen ? Was het, om-
dat zy te voren de Staats- vergadering uitmaakten?
Doch zy, die deze vergaderingen bywoonden, waren
zoo min Souverainen , als die , welke tot de vergade-
ringen niet behoorden.

't Is waar, niet zelden ryst by veelen de vrees op
tegen alle nieuwigheden , als of daarmede noodzaak-
lyk verwarring moest gepaard gaan. Doch , hoe on-
gegrond deze vrees ook zyn moge , tervvyl zy noch
het nut, noch het regt kan vernietigen, zou men dan
geen middel kunnen vinden, om de zaken ten dez^n
opzigte op een billyken en conftitutioneelen voet te

regelen ? ^ou men , by voorbeeld , het geheele Platte

Land, niet in onderfcheidene , vyf of zes^ diftriclen

kunnen verdeelen , waarvan ieder een afzonderJyk

Collegie had van Vertegenwoordigers, beftaande uit

Gecommitteerden van de Vroedschappen of Buurt-
meesters , Leenmannen , Geërfden , Ingelanden van
de kleine Steden , Vlekken , Dorpen en het Platte

Land, die hunne Vergadering zouden hebben in eene

der kleine Steden? Of zoude men niet kunn^en bepaa-

jen , dat in de Vroedfchaps - CoUegiën der Hemmende
Steden insgelyks Repr^lentanten van de omliggende
plaatfen in gewigtige zaken zouden mogen ftemmen ?

Dit laatfte ontwerp althands zou geene daadelyke ver-

meerderiag van ftemmen ter Staatsvergadering te weeg
brengen, en, daar de Hooge Vergadering, behalve

de Ridderfchap , alleen uit de Vroedfchappen der Ste-

den beftaat , alle Ingezetenen zonder onderfcheid eene

regelmatige eu gelyice vertegenwoordiging doen ga^

nic-
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ineten. Eindelyk , indien men al in de uitvoering de-

zer voorgeflelde ontwerpen onoverkomelyke zwaarig-

h^den vinden mogt, zou men dan niet kunnen vor-

deren 5 dat ieder Vroedlchap , om tot dezen post ge-

regtigd te zyn , ook zeker landgoed bezat, op eene

plaats, die geene Repra^fentanten heeft in de Provin-

ciaale Vergadering? Deze fchikking immers zouen.de
Regenten belang doen Hellen in het land , waarin zy
eenig eigendom bezitten , en ook aan den anderen
kant nog dit voordeel hebben , dat het hen van de
heilloze dwaasheid te rug hield , van hunne kapitaalen

by vreemde natiën uit'te zetten.

Doch, om niet al te breedvoerig te zyn , welke
zv;aarigheden men ook daarin moge ontmoeten , dat

aan de kleine Steden, Vlekken, Dorpen en het Platte

Land eenig deel aan de algemeene wetgeving worde
toegeftaan , 'er zyn echter eenige punten , die men
haar nimmer kan betwisten, en welker herftel althands

geene de minile wanorde kan veroorzaken ; zoo als

het toezicht op de handhaavening en het befcuur ha-

rer Finantien, en opgelegde imposten : hare toeflem-

ming tot het heffen van belastingen, die haar afzon-

derlyk betreffen, zaken van bewind , en de aanllel-

ling harer Magiftraaten , waarin zy een onmiddelyk
belang hebben, en welk men, zonder eenig het minst
gevaar, op een veel vryer voet zou kunnen inrichten,

dan thands plaats heeft. En in der daad, hoe veele

wanorden , die voornamelyk door het gebrek van Ver-
tegenwoordiging worden veroorzaakt , zouden door
dergelyke hervormingen niet verbeterd, ja ten eenen-

maale herfteld worden ? De knevelaryen der Baillu-

wen, de ongelyke verdeehngen der belastingen , om
daardoor eenige onbillyke vrydommen te kimnen vast-

flellen, in één woord, eene menigte van misbruiken
en onderdrukkingen zou door dezelven geheel en al

worden weggenomen. Ket zy ons vergund ter dezer

gelegenheid gebruik te maaken van de voordellen , die

door de Herflellers van het Stadhouderfchap in den
Jare 1748 gedaan zyn. ,, Ten Platten Lande verzoekt

5, men ,
" dit zyn de woorden , „ dat alle hooge en

„ laage Amptenaars aldaar zullen moeten woonen; —
5, dat zy alle Dorps -lasten nevens de Opgezetenen

„ zullen gehouden zyn te betaaknj — dat de Schou-

„ ten
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ten en Secretarisfcn ten minflen twintig morgen

99 ~ ^

5, Lands in het Ambagt in eigendom moeten hebben,

5, en dat zy de Schouwen moeten waarnemen , of by

^,
manquement geen ialaris trekken ; — dat een iege-

39
lyk geauthorifeerd worde , om de knevelaryen by
prasveiitie aan te brengen, en de overtreder van zyn

j, ampt ontzet worde, — en dat de maaltyden op de

„ Ambagts- rekeningen en Schouw- dagen worden

„ verboden." (*J Alle zoodanige hervormingen im-

mers zouden juist geichikt en gewigtig genoeg zyn

,

om de Ingezetenen van verfcheidene plaatfen belanu te

doen (lellen f«, en te doen medewerken tot eene Con-
flitutioneele Herftelling van ons jammerlyk misvormd
Staats «wezen, en naderhand in de handhavening der

Conftitutie, waanneer zy overeenkomftig de waardig-

heid en de voorregten van een .vrygevopten Volk
herfteld is. Voor het overige is het niet nodig

te herhaalen , dat , op w^elke wyze men dit gewigtig

oogmerk pooge te bereiken, in eene zoo edele zaak

echter alleen de zoodanigen behooren toegelaten te

worden , die , het zy door himne verbindtenis met
patriottifche Militaire Corpfen, 't zy door eene ver-

klaaring of Politieke Geloofs-belydenis, by welke ge-

zonde vaderlandfche begrippen erkend worden, getoond

hebben , het wel met den Vaderlande te meenen.

VII. Oirfprong der Politieke Regeeringen 'van de Steden

en het Platte Land.

Naauwlyks zyn de grondbeginfelen eener Conftitu-

tioneele Herftelling bekend geworden , öf zy maakten

,

hoe verfchillend ook derzelver lot zyn mogt, eeneii

verbaazenden indruk. Kundige en onbnatzuchtige

vrienden van het Vaderland gaven openlyk hun ge-

noegen daarover te kennen, terwyl zy de kwaalyk-

gezinden niet dan met fchrik en fpyt vervulden.

Moeilyk was het in der daad , een ontwerp , zoo blykbaar

en tevens zoo verheven, van zyn aanzien te berooven,

door hetzelve regtftreeks en voor de vuist aan te tas*

ten. Men moest derhalven zyn toevlucht tot eene

loo^

T X*) ^^ Onderzoek 9V€r 4i Oat/t Ptiyi/egiai van J^Hder.*
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ïooze verdraaijing nemen , als of deszelfs gronciRel-

lingen alle orde vernietigden. Na dit alles dan worde

het zoo veel te noodzaaklyker , om , daar wy over

de voornaamfte Provincie onzer Republiek handelen,

dit punt nog wat byzondercr te ontvvikkejcn , en ,

door de zaak in haren waaren aart voor te flellen, te

doen zien, hoe zeer het zelve ontwerp , verre van met

de orde ftrydig te wezen , in tegendeel juist gefchikt is,

om de waare Confiitutie te voltooien, en het gezag

zelfs van hun, die zich aan het hoofd der regeering

bevinden — een gezag, welk, by ondervinding, zoo
dikmaals gebleken is , ten uiterllen onbefterdig te

zyn — in alle opzigten te bevestigen. Kan men dit

bewyzen, dat deszelfs aangetygde gebreken alleen be-

ftaan in valfche onderdellingen , dan zal de waarheid

ook met des te meer luister zegevieren , wanneer men
de voornaamfte ftellingen , dÏQ zoo op de Conftitutie

van Holland , als op die van Zeeland (welke toch

van alle de Provinciën met de eerstgenoemde het

meeste overeenkomxt} toepasfelyk zyn , onder één oog-

punt famenvoegt.

Om de biilykheid van hetregt te betoogen, welk het

Volk heeft, om of door zich zei fof door zyneRepraifen-

tanten , die het zich zelfverkozen heeft, beftuurd te wor-
den , zal het niet eens nodig zyn , tot den ecrften oir-

fprong en den aart zeiven der aloude nationaale Ver-
gaderingen op te klimmen. Welk gevoelen men wegens
de uitgebreidheid van derzelver vermogen ook moge
omhelzen , dit is ten minften zeker, dat de regten

des Volks vóór de onrustige tyden, die eindelyk de
Republikeinfche Conftitutie te weeg bragten , niet

min gegrond, niet min heihg zyn. Men zou 'er zelfs

kunnen byvoegen, dat, indien het gevoelen van eeni-

ge Pubhcisten doorgaat, dat de Staaten nameiyk oud-
tyds geen het minfte deel hadden in het bewind der

publieke zaken , en zy enkel geroepen werden, om
zekere foort van belastingen toe te ftaan , en die over
de Ingezetenen te verdeelen , het regt des Volks daar-

door , verre van te verminderen , juist langs hoe
grooter wordt. Al gaat men zelfs zoo verre van te

bewceren , dat 'er geen Contradl of Verdrag heeft

plaats gehad tusfchen de Hollanders en hunnen Sou-
vsrain , welk 'm zyne gevolgen voor de vorderingen ^

die
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die tliJins door bet Volk geichieden, gunflig 20U kun-

nen wezen: zoo dra men echter toelïaat, dat met de

ntfchudding van het monarchaale juk het Souveraine

gezag in den boezem des Volks is te rug gekeerd;

;/oo dra men bevvyst, dat dit voorregt door het Volk
noch plegtig afgedaan , noch op menige andere magt
is overgedragen, dan zal ook van zelfs volgen, dat,

lioe uitgebreider men de magt ftelle van den ouden
Souverain , het regt van het Volk, op 't welk de er*

fenis verviel , ook des te grooter en uitgeftrektcr

moet wezen.
Hoe voordeelig intusfchen dit gevoelen vóór de

Herftelling der Volks -regten ook zyn moge, heb»

ben doch de Staaten in de beroemde A6le van
afzweering , verklaart: „ dat deze landen van alle

5, tyden zyn geregeert geweest , en ook hebben

„ moeten geregeert worden , naarvolgende den eede

,

5, by heure Prinfen 't beuren aankomen gedaan ,

5, naar uitwyfen heurer Privilegiën , coftumen en

„ oude herkomen : hebbende ook meest alle haren

5, Prince ontvangen op Conditien , Contraélen endc

„ accoorden, dewelke breekende, ook naar regt de

„ Prins van de heerfchappy van den Lande is verval-

5, len"; waarby wy nog de zeer aanmerklyke woor-
den van eenen onzer Staatkundige Schryvers kunnen
voegen, die, nadat hy , met zoo veel oordeelkunde

r.ls geleerdheid, de omftandigheden ontvouwd had,
door welke de Onderzaten altyd de middelen behiel-

den 5 om het gezag der Graaven van Holland en Zee-

land binnen de paaien te houden, dit befluit op-

maakt; „ dus ziet men, dat de verbindtenis , tus-

„ fchen den Vorst en 'het Volk aangegaan en be-

„ zworen, rustte op wederzydfche verpligtingen : aan

5, de eene zyde beloofden de Onderzaten gehoorzaam-
'„ heid aan den Vorst , op voorwaarde van de be-

i^,
waaring hunner Privilegiën en oude Herkoraen ;

5, aan de andere zyde verbond de Vorst zich tot het

,, bewaaren dier Privilegiën, en ontving ü»p dien voet

5, de belofte van gehoorzaamheid." C)
De

() Van den spiecel Saff'sfa^te van Cocs, bl. ti
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De Conflitutie ,derhnlven is op de oude Regten,
Privilegiën en Herkomen gegrond; en het is tot der-

zelver uitdruklyke handhaavening, dat de Unie van
Utrecht is aangegaan. De oirfpronglyke handves-

ten , die men tot herftel eener Republikeinfche Re»
geerings-form herroept , zyn die , welke onder

de eenhoofdige Regeering der Graaven plaats gre-

pen; zy zyn dezelfden , op welken de Regenten hun-

ne onafhanglykeid , en bet Volk zynen invloed v

grondt ; en de befchouwing dezer aloude privilegiën

maakt derhalven een gedeelte uit van ons Staats- rcgt.

Verre van onnutte arbeid te wezen , is derzelver naauw-
keurige overweging juist gcfc]]ikt,om ons de wyze te

doen kennen, op welke de Stedelyke Raaden , die

bykans geheel en al de Staaten van den Lande uit-

maaken, zich tot hunnen tegen woordigen ftaat heb-

ben verheven. Het zyn deze Raaden , by welken
thans de uitoefening der Souverainiteit berust ; en

,

zoo dra men bewyst , dat deze Collegiën , en volgens

derzelver waaren aart , en volgens derzelver oirfprong-

lyke inftelling niet meer dan Vertegenwoordigers zyn
der Burgery , dan bewyst men tevens de daadelyke Sou-
verainiteit des Volks. Verre van het Republikeinsch
bewind valfchelyk te gronden , wanneer men de bouw-
ftoffen daartoe onder cie puinhopen der Graafelyke Re-
geering opdelvt, verdient het in tegendeel niet alleen

de overweging van ieder Burger, maar levert zelfs,

raar onze gedagten, de eenige aanleiding op , om het

ftuk naar waarheid te beflisfchen. Men moge al eens

tegen de voorbeelden , die ten voordöele van den
Volks- invloed worden bygebragt , gewoonten aanvoe-
ren, die denzelven tegenfpreken : doch, zo dra men be-
wyst dat het Oppergezag op het Volk vervallen, en niet

dan by wyze van lastgeving of Commisfie uitgeoefFend

is, ftaat alles wat des Volks-Repr^fent'nten ten de-
zen opzichten bezitten onder deszelfs welbehagen : De
geheele Majedeit behoort aan het V^olk, en hetzelve
lieeft het onbetvvis'tbare recht van allen zulke Privile-

giën te doen gelden , die voor dezen invloed waarlyk
gunftig geweest zyn.

Het gantfche land immers, digt ann Zee, of aan de
Wezer en de Schelde, of iiadcrhand aan de Eems en.

de Maas liggende , heeft langen tyd den naam van
IL DEEL. M Fries-
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Friesland gedragen. En het is bekend, iht de Graa-

ven van Holland weleer llecliLS oyzondere Hecren wa-
ren van een kleen link lan.QS, welks bezit zy aan de
edelmoedigheid der Keizers hadden te danken. Het
éénig regt^, hun met andere Keizcrlyke ambtenaars ge-

nieën 5 was, om regt te oefenen, weduwen en wee-
zen te befchermen, en het land van kwaaddoeners te

zuiveren. Oe naam zeiis van Holland werd eerst in

liet begin der elfde eeuw bekend; en het was eerst na-

derhand , dat de Graaven , ten koste der regien van
andere Heeren of vrye Ingezetenen, hunne domeinen
rondom het kleine eiland , dat tegenwoordig Dordrecht

uitmaakt O , met langzame ichredcn uitbreidden.

Geweldig derhalven zoude men zich bedriegen, wan-
neer men uit het geven van wetten , en aanftelien van

Wethouders, door de Graaven, belluiten wilde, dat

alle Privilegiën enkel aan hunne SoüVeraine magt hun-»

nen oiifprong wnren verfchuldigd. Met deze onder-

HeUing immers zou uien de verbaazende ongerymdheid
moeien bcweeren , dat de Steden zoo wel als het Plat-

te Land vóór deze vergunning zonder Wetten en Wet-
houders ^^weest waren; — en wat toch zoude dan

het woord oiuie herkomen beduiden , een woord , door

de Graaven zelven zoo dikwyls gebezigd? Doch een

naauwkeurig onderzoeker zal ook zich zelf hierin

alle voldoening kunnen verfchaffen , wanneer hy be-

ipeurt, dat de eerüe keuren der Graaven alleen uit

üie Friefche wetten getrokken waren , die reeds had-

den plaats gehad. (t>
Oudiyds fchynen de Ingezetenen in vier onderfchei-

dene foorten te zyn verdeeld geweest. De laagfte be-

ftond uit üaaven,ten eenenmaal tot arbeid verwezen

^

wier lot ongetwyfeld, naar gelang der verfchillenda

plaatfen,min ofmeer beklag verdient. Hierop volgde die

van Lyf- eigenen, die fcbatting betaalden , en daarom
ook Scliotborstiga of Bedefclmldige genoemd worden

;

en dezen, door hunne geboorte of hunne fchattingen

van de flaaverny ontheven, waren niet alleen vry;maar
konden zelfs tot den adelftand wordwi verheven. De

der-

(*^ Zie VAN STAAN cvcr het H%oge Rechtsgeb. D. I.

bl. 5 - il. Kluit Hist. Crit, Com. HolL

(f) Van den spiegel Oirfprong der Vaderl Rechter,
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derde foort was die der welgeborenen , die vry waren
van fchattingen , wordende zelfs die geenen onder

hen , die zich byzonderlyk tot den oorlog wilden ver-

binden 5 tot den Ridderüand verheven ; waarom zy
dan eigenlyk den adel uitmaakten. Eindelyk, zou
men de laatfte foort kunnen bepaalen tot de Hoo-
ge Edelen, of, zoo als zy genoemd worden, Croo-
te Vafallen , omdat zy nog andere Vafallen on-

der zich hadden. Behalven dat deze Hooge Ede-
len met de Welgeborenen een aanmerklyk getal uit-

maakten, konden 'er daarenboven noch eenige nieu-

we wetten gemaakt, noch belastingen worden gehe-.

ven, ten zy ze daartoe hunne uitdruklyke toeftera-

ming hadden gegeven ("*). Zy, die niet meer dan
vryen waren, hadden, gelyk verfcheide plaatfen der

Nederlandfche Gefchiedenisfen, door het voorbeeld der

Gemeenten, zulks allerduidelykst bewyzen, hunne uit-

druklyke voorregten; doch deze gefteldheid van zaken
moest natuurlyker wyze veranderen , toen het grootfte

gedeelte der adelyke Familiën of in den oorlog was
omgekomen , of zich , door het doen van handwerken
of fabrieken, met de Gemeenten der Steden en Dor-
pen vereenigde ; en het is derhalven in dit opzigt

van het hoogst belang , te weten , welke regten deze
Gemeenten bezeten , welk deel zy, zoo in de ver-

kiezing hunner Magiftraaten, als in het heffen van al-

gemeene belastingen, en in het maaken van huishou-
delyke fc hikkingen voor het ligchaam der Burgery ge-

had hebben. Het zal de moeite waardig zyn , dit een
weinig nader op te fpooren.

Van de oudde tyden vindt men in verfcheidene

districten een Azinge of Hoofd van dejuftitie, en Ge*
buuren^ die zoo veel waren als Asfesforen^ of mede-
Raaden (f^. Van deze inrichting wordt niet alleen

in de oude Friefche Wetten, maar zelfs in die van
Kemiemerland , V/est - Friesland , Voorburg, Wasle-
naar enz. , en wel vóór de zestiende eeuw gefproken.

Deze

(*) Zie MIERIS D. II. bl. 48. Heeneman Je Prec^
Com. p. 117 & 150 Racer Overysf, Scukk, Kluit
Prim, Lin. p 104 & 131,

(t) Deutz Disfert, de On'g, Scaiin, p. sp. Brüix
Exersit*

M a
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DiizQ Azinge en Gcbuuren waren , gelyk de naam zelf

genoegzaam aanduidt, V^olks- Amptenaren , gekozen
uit , en aangefteld door de Ingezetenen der plaatfen

,

welker belangen hun waren toevertrouwd. En wat de
regtbanken der Welgeboren Mannen — een naam , die

tegenwoordig nog hier en daar plaats heeft — be-
treft , deze waren , volgens de algemeene regel hier

te iande, van de Frankifche en Duitfche Volken over-

genomen , by welken de grondwet , dat een ieder

door zynes gelyken moest gerecht worden , (leeds

was geëerbiedigd en aangenomen (^*). Ongevoelig
werden by deze Azinge en Gebuuren door de Graa-
ven een Baüluw en Schepenen gevoegd, die zy zelven

aanftelden.

Door deze uitgeftrekte magt der Graaven liep de
Volks -invloed wel rasch geheel en al gevaar, van
door de willekeur te worden verflonden; het éénige,

welk dit onbc il voorkwam , was , dat de Graaf aan
verlcheide plaatfen, 200 als in 1322 aan Kennemer-
land , het regt, om hare Schepenen te verkiezen, ge-

laten of vergund had Q). Bovenal had 'er, in den

Jare 1427, ten tyde van Philips van Bourgondien, een

aanmerklyk voorval plaats, waarby, zoo al niet het

Hof van Holland daadelyk werd opgericht, de Raad
ten minden van den Graaf, die te voren hetzelve Hof
fchynt te hebben uitgemaakt, eene beflendige gedaante

verkreeg f§); — eene nieuwigheid in der daad van het

grootfte gewigt, te meer, daar de Regtsplegingen der

Misji Dominici der Franken , ofvan andere vervv^isfelende

Ambtenareujja der Graaven zelven, die zoo ten behoeve

der Juftitie in het algemeen , als byzonderlyk om de

zaken van appèl af te doen , op gezette tyden de dis-

triélen bezogten,om de vaardigheid der procedures, en

het gemak der zwakke partyen , den voorrang verdien-

den.

f*) De RIEM er '5 Gravenhag. D. II. bl. ;^r. Van
SPAAN over hef Hooge Recl.tsgeb. D. I. bl. 85. D. II, bl.

6.2, en 65. Van loon ^loud. Reg. bl. 171. Erfgrav»

Bedienirg^ bl. 4A , 191, 192, ipp en 200.

(t) Zie Mieris D. IL bl. 723.

(kS Aavimerk, cp het Reden, yertoog^ geplaatst voor de

Werken van p. Bor, bl. 206. Va in so^s DUJert» p. 15,

ï6, 17 & 23»
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den. Dan, hoe ongundig alle derselyl^e bepaaHnQ;eii

vooi* de aloude vryheid mogten wezen , bet Volk

echter verloor niet zoo gemaklyk zynen invloed op

de huishoiidelyke belangen, waarin het onmiddelyk

betrokken was.
In de eerlte tyden , wanneer men publieke werken,

zoo als dyken , kanaalen , grachten , voornaame gebou-

wen , en andere zaken wilde aanleggen , die ^^0.2.0,

of geene alzonderlyke Burgery bitroffcn , of de Gra-

velyke Beden op het heften , werden zy allen , die

,

of door hun aanzien, of door hunne goederen, kon-

den gerekend worden daarin zoo wel , als in zaken

van Contributiën belang te hebben , byeengeroe-

pen ,
geraadpleej>d , en de zaak werd by meerderheid

van liemmen beilischt. Dit was een gemeen regt , en

in verfcheide plaatfen een uitdruklyke pligr. Zy droe-

gen op het Platte Land den naam van Ihiuren^ Inge-

/ancien en Geërfden^ 'm de Steden dien van Rykciom

en Rykjte; en zelfs tee;envvoordig zyn nog eenigen dier

naamen binnen deze Provincie voor de Eigenaars der

Landeryen in ftand gebleven. Zy werden door den

Magiflraat geraadpleegd, ja moesten zelfs tot verfchei-

de ordonnantiën , de Stedelyke of plaatfelyke politie

betreffende, iiitdruklyk hunne toeftemming geven. En
dit zelfde voorregt behielden ook zy , die naderhand

de Steden bevolkten, onder den naam van Burgeren^

doorleren en Gemeente (*;.

„ Het woord Keuren of Willekeiiren ,
" zegt daar-

om te regt de Historiufchryver van Amllerdam, ,, be-

5, tekende oudtyds, ergens in bewilligen of iet toe-

„ ftemmen. Hierom wordt in onze Keuren het

5, woord gewilcoert dik wils met het woord overdra-

9, gen of overeengekomen verklaard en verwisfeld
;

"

vergelykende hy tut dien hoofde de keuren by de

plebisciten der oule Romeinen , nadat hy betoogd

had, dat de Gemeente weleer in verfcheide ordon-

nantiën der Pohtie was gekend geworden (f). Op
gelyke wyze vindt men ook van de ou'ilie tydm, iioo

aan het hoofd der l>deven, die door den Graaf aan

de Steden gefchreven werden , als der huishoudelyke

keu-
(*) Erfgrav» Bsiisnimr bl. 90, 91 en 460.

Ct) Zie Jr.:;i, GijfcJi. D. lil. bl. 34—37.
M 3 .
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keuren den naam van de Gemeente te gelyk met dieü

van de Magiftraat (*> De Vergaderingen hadden
den naam van Morgenfpraken , zynde deze waar-
fchynlyk afgeleid van den tyd, waarop zy gehouden
werden, en de befluiten dien van Buuf'jiëm of i?or-

-ger-Jiem: al het v^elk ten klaarften doet zien , dat

het denkbeeld zoo min als het woord F^olks
- Jlem

,

fchoon eerst in laatere tyden gebezigd , van eene

nieuwe uitvinding is. En wat de belastingen aangaat

,

hitrin alleen konden de zoodanigen de Schotzetters of

^cJiot-gaarders benoemen , die zoo wel deel hadden in de

verzameling, als in het opbrengen der Schattingen (f).

„ Vdrmits door de Graaven , ja zelfs door de Borge-

,5 meesters en Raden geene Beden mogten werden in-

,, gevorderd ,
" het is de aanmerking van een kun*

dtg Schryver der vorige eeuw, „ dan ten ware die

^, met de meeste flemmen des Rykdoms, dat is aller

„ Borgeren of Landzaten, die daarin te gelden had-

„ den , waren ingewilligt , en dat , zonder derzelver

„ inwilligingen, geene omflagen gemaakt, geene Schot-

„ ten gegaard, geene huifen en imposten opgedeld,

5, of eenige gelden ten laste der Steeden of Landen

„ op interesfen geligt mogten werden, en eiijdelyk,

„ dat geene Poorters over Borgerlyke fchulden, fchoo»

„ daarover uitgewonnen, ten zy die alvoorens ont-

poorterJ waren, gevangen mogten worden; zc^ is

hieruit ontftaan, dat die Schouten en Schepenen

aan hunne Willekeuren geen kragt hebben konnen
toebrengen, dan wanneer die met goedvinden der?5 _

,, Borgemeesteren, en mits dien der Gemeene Borger-

„ fchap gemaakt waren: zulks de- magt der Regee-

ring, fo wel in de groote als kleine bemuurde en

onbemuurde HoUandfche Steden, waarlyk was by
die Gemeente der Steden. Gelyk nog heden blykt

55

j. uit meest alle oude Handvesten , Befegeldheden en

,i Privilegie^ der Steden, die doorgaans uitdrukken,

„ dat aangegaart ,
gemaakt en verleent zyn van we-

„ gen en ten behoeve, niet alleen der Magifltraten

5> en Raden , maar ook der Gemeene Poorteren dier

Sleden, en de zegelen veeltyds uitdrukkelyk me-

f 35 de-

(*) Mi ER IS doorgaans op de l^oven aang^1:i/talde plaatfen^

(t) Erfgrav. Bediening bl. 141,142, «165, !i6 w 474.
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debrengen defe of diergelyke woorden , Het Zege^

der Gemeente y o^ Het Zegel der Foorterenvan der

Stede N. , of ook Het Zegel der Stede N ; en

daarentegen brengen de oude Handvesten nooit

mede, dat de Privilegiën door de Graven gegeven

zyn aan Schout, Schepenen,. Jiorgemeesteren en
Raden, of aan de Regeerderen alleen; maar aan

de Gemeente der Stede iV, aan de Goede Linden
van N enz. met welke woorden beduid wier-

den alle Manluiden , die bevoegt waren, om ten

gebannen dagen, op de genieene Makn, Werven,
Vierfcharen , of in cenige andere gemcene Verga-

deringen der Ikiren, Poorteren, Borgeren of Ryk-
dom te verfchynen, om jMorgenfprack te houden,
en aldaar hunne Borger- of Buur- Hemmen te ge-

„ ven(*j".
De Steden van Holland, niet dan uit zeer geringe

beginfelen zynde voortgekomen , hadden in den begm-
iie ikchts weinige gemeene goederen. Dan , terwyl

de zaken, met de toenemende bevolking, in dit op-
zigt zeer merkelyk veranderden , moesten 'er ras

perfoonen gekozen worden , om dezQ goederen te be-

Üuuren. Van daar de aanlielling van Burgemeeste-
ren, of, zoo ais zy in den beginne genoemd wer-
den , W^hneesters , Poortineesters , Beraders , Raden
©f ThreforUrs y 't zy dat ze door de Burgers of de
Inwooners der onderfcheidene Wyken verkozen , of
dat zy werden aangefleld , om hunne Medeburgers
van hunnen raad te dienen , en voor de veilig-

heid der Poorten , welker fleutels hun werden toe-

vertrouwd, te zorgen. Het was 'er dus zeer verre

af, dat zy in hunnen oirfprong Burger- meesters wa-
ren , zoo als eene laage vleiery van volgende dagen
hen heeft willen doen voorkomen (f). De invloed,

dien

(*) Het Cbarterboek van mieris levert verfcheide Hand-
vesten en Keuren op, uit welken ten klaarilen bjykt,'dat de
Gemeene Poortereu ^ de Gemeente^ de Goede Luiden van
Dort, Haarlem enz. in alle zaken zyn gekend geworden, die

Fiaderhand door de Vroedfchappen zyn behajideld. ZW, ou-
der anderen D. I. bl. 612 en 003. 11. 74, 394, 693 en

699. UI. 43> ^33, 017 eiï 522. Iv^. 45— 47, 2.^4, 504
en 747.

Cl:) Ibid, bl. 464. Amfl. Gefchied. D. IH. bl. ü?)/.
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dien zy op de Ingezetenen verkregen , om hen tot

bewilliging der Graafelyke beden te verpligten , nood-
zaakre den Graaf, om hen te ontzien: en het was
waarlchynlyk , om hen aan 2yne belangen te verbin-

den, dat hy het Burgemeesterfchap als een wettig

deel der Regeering verklaarde , en dat alle ftedelyke

ordoiinantiën, zelfs die te voren alleen door Schout
en Schepenen waren gegeven , naderhand insgelyks

door lUirgemeesteren gedaan worden, ja zelts hun-
nen naam aan het hoofd moesten voeren. Van de-

zen tyd nam de invloed des Volks eene geheel an-

dere gedaante aan.

Wy hebben reeds gezien , dat alle die geenen»

welken door hun aanzien of dooi hunne goederen

belang hadden in de gemeene zaak, ook daadelyk

geroepen werden, om deswege te raadpleegen en te

beflisfchen. Deze gewoonte heeft langen tyd ftand

gegrepen , en nog tegenwoordig zyn 'er eenige geringe

overblyffels van te vinden. Sommigen verfchenen aldaar

uit hoofde hunner kundigheden of ervarenis in de amb-
ten en zaken, die zy waarnamen of hadden waarge-

nomen, en van hier is waarfchynlyk de naam van

Wysheid enFroedfchap oirfpronglyk. Anderen wederom
lieicn zich aldaar vinden uit hoofde van het aan-

lïierklyk deel, dat zy hadden in de opgebragte las-

ten , en dezen noemde men de Alinge Gemeente , de

Rykheit en Rykdom, Onbepaald derhalven" was hec

getal van hun, die de Volks -vergaderingen uitmaak-

ten. Het was eerst naderhand, wanneer het aantal

van de Ingezetenen der Steden merkelyk toenam^ dat

te Amfterdam een bepaald getal van vierentwintig

Uaaden door de Gemeente werd gekozen , met wel-

ken de Heeren van den Geregte of Burgemeesteren ^

in gewichtige gelegenheden^ tot welvaart der Stede

monden raadpleegen. Doch het blykt tevens, dat, na-

dat deze bepaalmg reeds gemaakt was, de kundigfte

en aanzienlykfte Ingezetenen echter, in zaken van be-

lastingen en andere gewigtige ftukken , niet minder

gekend werden, dan te voren (*).

Vóór

(*) Zie y^??;/?. Gefch'e^, D. III. bl. 349 ci? 350. De
2L1EMER Bcfchryv, van *s Crarenh, D. II. bi. ?'•^ en Zé,
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Vóór de uitgave der keurige verzameling van ou-

de Charters door den kundigen van mieris — eene

verzameling , die d^n weg gebaand heeft tot de

zekere kennis van de menigvuldige veranderingen

,

welke het Stedelyk bewind ongevoelig ondergaan

heeft — was en de oirfprong en het tydftip onbe-

kend, waarop de Collegien van Raaden of Vroed-

fchappen daadelyk aanvang hebben genomen. In

1587 hebben de Staaten verklaard, dat deze Colle-

gien zoo oud waren als de Steden , of ten minden

,

dat 'er geene geheugenis was van derzelver beginfe-

len. En wy hebben reeds gezien , dat deze verklaa-

ring niet geheel en al ongegrond is. Dees Raad na-

melyk bertond uit alle de zoodanigen , die belang

ha.iden in de geraeene zaak, en wanneer dezelve tot

zeker getal van Leden is bepaald geworden, is zulks

alleen gcfchied , om daarmede de Gemeente te ver-

tegenwoordigen. Het onderfcheid derhalven , door ver-

andering van tyden en omflandigheden daarin gekomen,
bcliaat hierin, dat deze foort van zuivere Volks -regee-

ring veranderd is in eene zelfde regeering by repr^«

fentatie. De Schryvers zyn het niet eens, op welk
eene wyze deze verandering gefchied zy; en in der

daad iedere plaats heeft daarin eene onderfcheidene

manier gevolgd. Te Dordrecht, by voorbeeld, en te

Amfterdam fchynt het Volk zelf zulks te hebben ver-

richt, in de eerfte Stad door middel van de Goede
Luiden van Agten , in de laatfte door de vierentwin-

tig Raaden. Over het algemeen genomen echter is de
aandelling van eenen permanenten Raad by de meeste
andere Steden aan eene geheel verfchillende oorzaak te

wyten. De Steden , haar inwendig vermogen gevoelen-

de, waren natuurlyker wyze genegen, om eenigcn in-

vloed te verkrygen op de aanllelling van ambtenaren,
die, behalve de vonnisfen in crimineele en burgerlyke

zaken , ook nog daarenboven het gewigtig regt beza-
ten, om door Stedelyke ordonnantien en keuren voor
de politie te waaken. Van tyd tot tyd vei kregen zy
het regt, om eene nominatie re maaken van een dubbel
getal, waaruit de Graaf, of deszeifs Commislaris

,

Jaarlyks de Schepenen verkoos ; en het is door de
befchouwing van de manier, op welke deze nomina-
tie in de meeste Steden gefchiedde, dat wy gercede-
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lyk de aanleiding zullen ontdekken^ uit welke ee«
bepaald getal van permanente RaTiden zynen oir-

fprong hebbe genomen. Behalve de aangehaalde be-

wyzen , die genoegzaam doen zien , dat het hoofd-
oogmerk van de aanftelling dezer nieuwe Colle-

gien niets anders was , dan het maaken der gemel-

de nominatiën , blykt het daarenboven , dat zy in

eenige Steden volftrekt geene andere magt hoege-
raamd bezaten, terv^yl op andere plaatfen wederom
de belangen der Gemeente even zeer in handen blee-

ven berusten van de voornaamile Burgers ,
gelyk te

voren had plaats gehad, uit welken hoofde men nog
tegenwoordig Steden vindt, waarin zy, die de no-

minatie maaken, ten eenenraaale onderfcheiden zyn
van den Raad.
Wat zullen wy nu uit de §egev«ne ophelderingen

wegens den oirfprong van de JHollandfche Wethou-
derlchap en Regeeringen anders opraaaken, als d^t

de opperjie Regters en Regtbanken, zoo ten aanzien

van Pohtie, als Juilitie, door de Graaven of Heeren
zyn ingeileld; zy waren Reprcefentanten van de SoU'

verein en in dit vak behoort derhalven in het al-

gemeen genomen alles tot de Hooge Regeering, aan

welke de uitoefening der onderfcheidene gedeelten

van de oude Souveraiuiteit is aanbevolen. Doch uit

al het gezegde blykt ook niet minder , dat de eigen-

lyke belangen der Gemeenten , die geenszins den

Graaf, maar onmiddelyk haar zelven betroffen, in

den beginne door alle die geenen werden waargeno-

Tiien, die, zoo door hunne middelen, een onmidde-

lyk deel hadden in de algemeene zaak, als door hunne
kundigheden en ondervinding het vertrouwen bezaten

hunner medeburgeren , om hen met raad en daad te

onderfteunen. Van hier de naam en de Vergaderin-

gen van de Ruuren, de Schotbare, den Rykdora,
de Vroede Luiden en van de Notabelen. Doch,
naardien de Volks • vergaderingen , en door de toene-

mende bevolking, en door de menigte van dagelyksch

opkomende en gewigtige voorvallen menigvuldiger en

onrustiger werden , heeft het Volk van tyd lot lyd

Raaden of BurgemeevSters , ja zelfs, in eenige plaat-

fen, permanente Raads Collegiën benoemd, ora ge-

famenlyk met de Wethouderfciiap de min gewigtige

za-
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zaken af te doen , latende de aanmerldykfie belangen

over, om met de voornaamrten der Burgery te be-

handelen en te belchikken. Het is uit dezen hoof-

de , dac men flechts weinige plaarlen ontmoet , alwaar

het atzonderlyk Collegie der Raaden door het Volk zelf

niet is benoemd geworden: met dat alles echter was het

'er zeer verre af, dat het regt des Volks , fchoon deze

nominatie in andere plaatlen niet bezittende , in eenig

opzigt was verminderd, of ophield; want het waren
de Burgers zelven, die hunne eigen, of liever de al-

gemcene belangen waarnamen, indien 'er geen Col-

legie van Raaden beftond , en de geheele aanfleiling

derhalven van de Raads • Collegien , door de Burgery
zelve benoemd, was ten eenenmaale buiten den Graaf.

De Raads- of Vroedfcbaps - Vergaderingen luare» dan
zo wel als de Burgemeesteren , Reprcefentanten van ds

Burgery, De Graaven hadden oirfpronglyk op hetzelve

geene de minde betrekking of invloed : dezen verkregen

zy eerst, toen zy aan deze Raaden, die reeds lang te

voren beflaan hadden , de magt gaven , om de eerfte

nominatie der Jaarlykfche Wethouders te maaken, of
toen zy nieuwe Collegien van Elecleurs , van Veertigen

enz. tot ditzelfde oogmerk (lichtten. Deze nieawe in-

richting werd eerst gemaakt onder Hertog Philips van
Bourgondiën. Ongetwyfeld waren deze nominatiën een
dierbaar en gewigtig voorregt voor de Steden ; doch te

gelyk waren het ook deze, die den grondflag legden
eener Aristocratie , welke het Volk welhaast zyne oude
privilegiën deed verliezen , het zy door het regt , welk
dtzQ Collegien verkregen, om zich zelven permanent
te maaken , of dat zy de voornaam (te Burgers van
tyd tot tyd van de vergaderingen weerden , alwaar
hunne belangen beflischt werden. En is het na alle

deze aanmerkingen — aanmerkingen in der daad, die

op handvesten en keuren , op ontegenfpreeklyke ge-

beurtenisfen en bewyzen berusten — is het na dit al-

les , vraagen wy , wel te vervvorideren , dat de mees-
te Privilegiën , na den tydkring van Philips den Goeden
ann de Regeeringen vergund, by fommigen befchouwd
worden , als de verwoeste] s van de aloude Regten der
Hollandfche Natie? De kundige Schryver te<ii min-
ften van liet werkje , wdks titul is £egin , Oirfprong

en
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en Einde der Erf- Gravelyke Bediening , heeft ten de-

zeil aanzien eenige keurige aanmerkingen , die on-
zen aandacht byzonderlyk verdienen, en welken wy
uit dien hoofde, als niet zeer bekend, alhier gaarne

eene plaats vergunnen. „ Nademaal," dus fpreekt

hy? 99 de Borgemeesteren ende Raden ten geenen an-

5, deren einde door de gemeene Borgerfchap met opge-

3, legde pligten en geflaafde eeden gekooren wierden

,

5, dan, om de vryheden, gerechtigheden, privilegiën

,1, en welvaren der Gemeene Inwooneren der Steeden

5, te vermeerderen, of ren minften te bewaaren ,
—

5, zo zyn derhalven opgemelde Graven te rade gevvor-

,, den , tusfchen de Regeerderen en de Gemeenten der

3, Hollandfche Steeden, eene feer konftige en in der

5, eeuwigheid onheelbaare fcheuring te maaken , om

,

5, nadat die fcheuring een onderhng mistrouwen tus-

5, fchen den Regeerderen ende den Borgeren gemaakt

^, foude hebben , mits dien over beiden naar hunne

5, lusten te konnen heerfchen, Namentlyk , onder voor-

5, geeven, dat de Poorters of Burgers in hunne Wy-
„ ken met konden vergaderen , om Jaarlyks hunne

5, Borgemeesteren en Raden te kiefen, dan met grote

„ twisten en oproeren. — Zo vond Hertog Philips

5, goed, in de eene Hollandfche Stad voor en de ande-

5, re na, by form van Privilegie, de Jaarlykfche Raden

„ voor enige Jaren, of tot wederzeggens toe te mag.

5, tigen. Raden te blyven; en middelerwyle by aftier»

3, ven of onbekwaam worden eeniger lladen , hun ge-

5, tal met andere te vervullen , als mede hunne Jaar-

„ lykfche Borgemeesters te kiefen. " In het flot ein-

delyk van zyn werk voegt hy 'er deze niet min aan-

merklyke woorden by ; „ Uit delen vertoog blykt

3, ook , dat onze gemeene Borgeren nauwelyks van

5, der Regering hunner refpedlive Steden , en by ge-

5, volg des gemeenen Lands beroofd, en mitsdien op

5, hunne onwettige Borgemeesteren en altyd aanblyven

5, fuUende Raden misnoegt zyn geworden , of opge-

3, melde Borgemeesters en Raden, zich, mits dat groot

5, misnoegen en die verfche fcheuringe, van hare Ge-

,, meene Borgeren verlaten zien.le , hebben zich ook

5, geene twintig Jaren daaraan magtig genoeg gevon-

„ den, om zich tegen onzer Graven tyrannyë te llel-

,, len, en die te konnen bedwingen. Zulks in tegen-

,5 deel
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55 deel van dien btykt, dat, wanneer Borgemeesters

5, en Raden, onafhankelyk van der Steden Gemeen-
5, ten, gemagtigt zyn geweest, niet meer zyn geichat

,, geweest door de Graven , dan even als of zy llaven

„ en dienstfchuldige Boeven waren gefield geweest

;

,5 en eindelyk , als der Graven deurwaarders en Beu*

,, len 5 om de weerlooic en gemeene Ingezetenen , ten

„ genoegen der alles verkwistende Graven en Hove-
5, lingen te fcheeren , te pionderen , te plagen en te

,, dooden. ". — Eindelyk, nadat hy had aangemerkt,
dat de Regenten zelven, daardoor van allen fteiin by
de Gemeente beroofd , zich , als ten eenenmaale on-
vermogend , aan de volilrekte willekeur van den
Graaf moesten overgeven ; nadat hy had aangemerkt,
dat de grondvesting eener goede Republiek moet ge-

lyk zyn aan eene pyramide , welker fpits zoo veel te

hooger en vaster is, naar mate hare voet breeder is; .

nadat hy vervolgens had aangetoond , dat deze om-
wenteling den weg gebaand had tot onregtvaardig-

heden en partyfchappen , zegt hy ten befluite ,

„ dit waren die heiloofe en beklagelyke vrugten der

5, nieuwe en geweldige verandering , waarna onfe

55 Graven feer langen tyd gehaakt hadden, als weten-

5, de, dat de vryheid eener Stad of Republiek niet

,, konde befchermd , en zekerlyk vermeerderd of be-

,, waard worden , dan door een gemeene Borgerfchap

,

5, of wel door eenen Raade uit fo veele Borgeren be-

„ ftaande, dat zy indien hun eigen weivaaren befor-

,, gen wilden 5 onder defelven niet ligtelyk eenige twist

„ over het verzekeren der gemeene Vryheid en het

5, vermeerderen der Stede welvaren ontftaan kon-

„ de" (*}. Het denkbeeld derhalven, dat de benoe-

ming

<*) Zie bl. 150, 322, 323, 328, 329, 456— 458.
Die werkje, door ons aangehaald, wordt door de riem er
in zyne Befchiyving van "'s Gravenhage , D. II. bl. 84 aan

zeker Advokaat jan uiti%nhagen van myst, en door
Mr. p. p A u L u s in zyne Ferklaaring der Unie , D. I. Inleid,

^/. 84. aan zekeren pieter de la court toegekend; eene
gedaj^te , die , wanneer men dezen Man voor denzelfden
Schryver houdt van veele Anti - Stadhouderlyke gelchriften

,

die omtrend twintig jaaren vroeger zyn uitgekomen , ons
gantsch niet waarfchynlyk voorkomt. De Schryver intiis-

fchen
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niiiig vMH Regenten, onnfhanglyk van het Volk, een
onu'itpiitiyke bron is van misverfnnd en tweedragt

,

is zeer vcrre af van nieuw te wezen, en in der daad

veel tocpaslyker op de tegen woordia;e omllandigheden

,

dan op die eerile tyden van het aristocratisch aanbly-

ven der Raaden, terwyl het Volk zelf in zaken van
gewigt werd geraadpleegd. Met dat alles echter

is deze afzondering tusfchen Volk en Regenten nog
zoo veel te grievender, omdat het Volk niet kan
nalaten te gelooven, dat zyne regten in een Republi-

keinsch Bewind veel grooter moeten weezen, dan on-
der eene Eenhoofdige Regeering.

Doch het gezegde zal genoeg zyn, om te betoo-

gen , dat de Ina;ezetenen , behalve de oude Privilegiën ,

hun door de Graven vergund, ook nog andere Reg-

ten en wel herbrachte Costumcn hebben bezeten, en

dat deze privilegiën zelven of alleen op oude herko-

men zyn gegrond geweest, of dezen naam enkel

aan heerschzuchtige oogmerken zyn verfchuldigd, of

eindelyk, indien men al eens onderRelIen kan, dat

de Vorsten uit weldadige beginfelen handelden, ver-

gunningen geweest zyn, die volltrekt noodzaaklyk

waren voor den bloei der Steden, welker vermogen
te vermeerderen het belang der Graven zelven vor-

derde. Het onmiddelyk gevolg van dit alles is, dat,

by het vernietigen der Eenhoofdige Regeering, en het

vormen eener vrye Republiek , in welke het Volk

zyne oude Herkomen, Regten en Privilegiën zoude

fichen, liy Zy dan wie hy zy, daar hy zyne uitgebreide

geleerdheid toont nopens het üuk der Oude Graafelyke Re-
geering , betoogt , dat de vrye nominatien door het Volk

het éénig en zeker middel zyn, orn Regenten en Burgers te

vereenigen , en daardoor een beflendig tegenvvigt te vormen

cegen aile magt, die naar eene Monarchaale overheerfching

neigt. Dit Stuk echter is openlyk met den naam van den

Boekverkoper jan rieüwektse te Amflerdam in 't jaar

1683 in het licht gekomen , en dus op een tyd, wanneer wy
den heerschzuchtigften en willekeurigften der Stadhouders

hadden, zonder dat men weet, dat de Regeering immer den

Uitgever of Schryver, fchoon volkomen in de denkwyze van

jusTUS PLEBEjus vallende, a!s een onda'mytier der

gtheeU Regeerin^sform , eeni^e moeite heeft aangedaan I
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genieten , alleen de zoodanit^en gelden konden , die

met de meerdere Volks • vryhcid beilaanbaar waren.

En wy vraagen derlialven , wanneer men by deze

fchets ook nog dat geene voegt, welk wy omtrend
iedere Stad in het byzonder hebben aangemerkt , of

niet voor de goede Ingezetenen dezer Provincie een

groot aantal der dierbaarlle regten is te herroepen?

Dat men ons verklaare , of de Regeerings - Collegicn

,

in welken thands de uitoefening van het Souveraine

Gezag berust, oirfpronglyk wel iets anders waren,
dan de voornaaralte Burgers, en naderhand de Ver-

tegenwoordigers en Gemeensluiden van het-Volk?
Men verklaare ons, of 'er, in geval de vorderin-

gen des Volks met die der Regenten in een lopen,

wel eenig ander middel voor handen is, om dezel-

ven te vereenigen, dan door een uitdruklyk en we-
derzydsch verdrag? En, terwyl, zedert de oprichting

onzer Republiek, zoodanig verdrag geenszins heeft

plaats gehad, en het regt der Regenten derhalven op
Ijiet Souveraine gezag op geenen zekeren grondflag

berust, zou het dan niet eindelyk tyd worden, dat

eene zoo jammerlyke en gevaarlyke onzekerheid een
einde nam, en plaats maakte voor de grondvesting

der Conftitutie op de regten, en onderlinge overeen-

komst en de belangen des Volks?
Doch , al mogten alle deze oude regten en her-

komen thands by fotnmigen voor geene voldoende
gronden erkend worden , waarop eene daadelyke

herroeping zoude kunnen gefchieden , één beflisfen-

de grond echter is 'er, die, al ware 'er ook niets

anders , alles afdoet , en die met geene reden door
iemand kan geloogchend worden. Wanneer de Een-
hoofdige Regeeringsform namelyk in eene Republi-
keinfche is verwisfeld , is ook het Souveraine gezag
te rug gekeerd tot dei; oirfprong van alle Souve-
rainiteit , dat is , het volk , welk nu het regt

tot befchikking over dezelve had herkregen. Het
deel , welk de Sraaten , in meerdere of mindere
uitgeltrektheid , aan de Souverainiteit mogten gehad
hebben , was zelf geheel en al vervallen ; want
zy hadden te voren zulks niet dan met den Graaf.
Met den val van dezen derhalven was de uitoefenen-
de magt der Souverainiteit geheel vernietigd. De Stna-

ten hebben ten dien tyde onnvddelyk; het roer aange-

vat.
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vat, en het Volk heefr tinarin bernsr. Beiden hebben,
naar de toenmalige oviiltandigheden , zeer wel gehan-
deld; doch 'er blyft dan alleen overig, te onderzoe-

ken, in hoe verre zich, aan den kant des Volks, d^^

toeftemming , die door het zelve gegeven , en , aan

de zyde der Staaten, het regt uit^reidvC, v/elk door
hun verkregen is. Indien de Aristocraten en Stadhou-
dersgezinden dezer Provincie deze Helling van het

te rug keeren der Souverainiteit tot het Volk, by de
afzvveering van den Graaf, durfden wederfpreken , dan
zou men niet alleen kunnen bewyzen , dat 'er geen
andere grond voor het gezag, by hun zelven erkend,

te vinden is; maar ook, dat deze ftelling op de pleo;-

tigfte , de nadruklykfls , en tevens op de billykfte

wyze door hun zelven is erkend geworden. — Doch,
wat behoeven wy hier meer by te voegen? Zy, die

iia dit alles nog wilden bevveeren, dat het Volk van
de, tot het zelve te rug gekeerde, Souverainiteit we-
derom geheel en al afftand gedaan , en dezelve in

diervoege aan de Staaten heeft wedergegeven , dat

thands van de Souverainiteit des Lands elders

niets hoegenaamd , dan in den boezem der Staaten

berust; zy , die dit beweeren , moeten deze uitge-

flrektheid van der Staaten Souverainiteit uitdruk-

lyk betoonen ; zy moeten de gronden daarvoor

uitdruklyk opgeven. Gebrek aan bewys is reeds

voldingende tot het tegendeel ; want de vraag is

,

met wat regt toch is de uitoefening van het Sou-
veraine Gezag op die Staats • CoJlegiëii overgegaan

,

in wier bewaaring her7.clve thands berust? Inaieii

men nergens eenig bewys kan vinden , dat het Volk
zyn herkregen eigendom op hetzelve plegtig hebbe
overgedragen , met wat regt dan voeren zy daarover

het bewind of de befchikking? Zekerlyk niet dan by
indragt of by volmagt: Een derde is hier niet te

vinden. — Doch de Staaten zelven, zoo ras zy de

onderfcheidene deelen der Souverainiteit begonnen uit

te oefenen , hebben dit geheele punt uitdruklyk be-

ilischt. Het is in de beroemde Vertoog van 1587,
dat zy zelven verklaarden , niet meer dan Reprcsfen-

tanten te zpi der Gemeente, Op gelyke wyze , wan-
Keer men beraadllaagde , om het Souveraine Gezag
san V^'iilera den IJte^ aan Engeland of aan Frank-

rvk
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X>'k o.ver te dragen, kwam tnen eenparig overeen,

dat zulks zonder de toedemmin^ der Ingezeienen

niet kon de gefchieden. Kn zouden de Reï»enten zei-

ven zich niet wel van dit regt der het rfc happy be*

diend hebben, indien zy gemeend hadden , zulks vrye-

Jyk te mogen verrichten ? Konden zy immer etn uit-

druklyker bewys geven, dar zycvenzter de plegtige

toeftemming des Volks hadden moeten hebben by het

bekomen der volltrekte Souverainiteit? Doch waar is deze

plegtige gelofte des Volks te vin^^en V Waar btrust toch
het oirfpronglyk Huk , waarby dees- gewigrige afiland

gelchied is? De Souverainiteit derhalven is hun geens-

zins gefchonken by wyze van overdragt, zoo aU
verfcheide Opperhoofdige Vorsten dezelve bezitten.

Zy voeren geen ander gezag, dan het geen hun by
aanbeveling is toebstrouwd. Iets anders aan hun te

willen toertaan, zou hetzelfde zyn , als hun een on-
regtvaardigen en gewelddadigen indragt aan te tygen,
die zoo min overeenkomt met de toenmalige omftan-

digheden , als met hunne oogmerken en belangen. Zy
zyn derhalven niei meer dan Repr^efentanten. Men mo-
ge al fpottende tegenwerpen, dat ook de Koning van
Frankryk, ja de Sultan zelf niet meer dan de Reprae-

fentanten zyn der Natie , die aan hunne bevelen en wet-
ten onderworpen is ; dit toch is eene ellendige ver-

fchooning,of een trek van fpotterny,die zeer ter kwaa-
der trouw gefchiedt; vermus de natuur der zaak zelve

leert , dat de vertegenwoordiging in eene volftrekte alleen-

heerfching niets meer dan eene meraphyfifche her.-fen*

fch^m is. Zoodanige Souverainen zyn volflrekt onafhang-
lyk'van hun, die in naam hunne Committenten zyn,
daar in o^rzc Republiek de Regenten daadelyke en af-

hanglyke Vertegenwoordigers zyn van het Volk. De
Staaten zelven hebben deze hunne vertegen vvoordi-

ginii; niet alleen liellig eikend; maar men bdiueft de

onderfcheidene verzamelingen van Charters en Placaa-

len Hechts ter loops te doorbladeren , en men zal be-

vinden, dat 'er niet één der Stedelyke Raaden is,

welken de Staats-vergadering uitmaaken , of hy heeft

,

't zy voor, 't zy na de Staats- omwenteling, zich open-
lyk als Keprïefcntant van het ligchaam der Burgeiy en
Gqneente doen erkennen. Nocli het vraaé,en, noch
bet vergtnmen vaji Owtrooien is 'voor of aaii hun,

II. D^EL. N Hiaitr
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maar altoos Op naam en ten gevalle der Burgeren ca

Ingezetenen gefchied.

Op aelyke wyze zyn de Raaden der Steden Repr»-
fentanten en afbanglyk van het Volk, even als der-

zelver Gedeputeeroen ter Dagvaart op hunnen naam
en van hunnestwege gelast worden. Het éénig on-

derfcheid is , d.at , devvyl het Volk, zonder alle de wan-
orden eener \^olrtrekte Democratie in te voeren , hun-

ne onderfcheidene hillruclien niet wel kan vervaardigen,

deze af hanglykheid derhalven zich niet kan uitftrekkeri

tot de uitoefening der deelen van de Souverainiteit,

welke door deze Collegiën worden waargenomen. Het

is in dit opzigt, dat de Staaten, by verfchillende gele-

genheden , wanneer het namenlyk aankwam op de by-

zondere Souverainiteit der Provintien, een iegelyk in den

baren en byzoudedyk by hunne Dedudlie van 1654
verklaard hebben , ,, dat de Staaten van de refpeétive

„ Souveraine Provinciën aan niemand ter waereld,

„ neen maar alleen aan God Almagtigh fchuldig zyn

„ rekenlchap te geven van 't ghene dezelve, ver-

„ mogens hare Souverainiteit , van tyd tot tyd , in

„ den haren komen te relblveeren ," Het is in de-

z»n zin, dat de Staaten van Holland, in een brief

van 4 Odober 1663, gefchreven aan vier Provinciën

(*5, verklaaren, dat zy, te weten de Ridderfchap,

Edelen en Steden, de Staaten van den Lande uit-

maakende, „ de ontwyfFelbare Souverain zyn , ende,

5, naest Godt, de eenige Hooge Overigheid hunner

„ Provinciën ". Het is in deze meening eindelyk ,

dat zy in 1587 uitdruklyk beweerden, dat zy dezelf-

^ magt hadaen bekomen , als de oude Graavcn , en

dat in de CoUegien van Raadcn of Vroedfchappen

„ alleenlyk is de magt om te advyfeeren , refdveerea

„en disponeeren van alle zaaken , concerneerende

,i, dc„n Staat van den Lande en der Steden refpeótive;

,, ende wat 't zelve Collegie advyleert, refolveert en

„ disponeert , werdt by de gantfche Burgery gevolgt,

^ daar tegen nooit eenige inbreuk ofte oppoüüe van

„ de Burgeren is gevallen.

"

Het

. () Zie Qonjidêratien tên fjde van 4e fFttt , b!. 7 en %d
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Het verdient in deze laatfte aanbaaling eene byzon*
dere opmerking, dat de Staaren, wanneer zy zich de
magt der oude Graaven toecigenden , in der daad zich

niet veel hebben aangematigd ; want in dit geheele

Vertoog merken zy den ouden (rraaf niet anders aan ,

dan als een Ibort van Stadhouder en Minister derStaats*

vergaderingen. Zy zeggen wel , dat de Burgery zich

niet gekant heeft tegen de refolutiën, door hare Re-
praefentanten genomen ; doch nergens zeggen zy ,

dat de Burgery het regt ontbeert , om dezen tegen*

(land te doen. En waarlyk, het was flechrs zoo
weinig tyds geleden , dat zy de uitoefening van het

Souveraine bewind hadden bezeten ; zy hadden tot

dien tyd zoo zeer het Volk geraadpleegd , en óeszelfs

begeerten gevolgd , dat hunne uitfpraaken met het

hoogde regt als de Volks -ftem konden worden aan»
gemerkt. Het was in deze overtuiging, dat de Staa-

ren zeiden , dat by geene mogelykheid eenige party-

fchappen tegen hen konden plaats heb^»en , voegende
ten zelfden tyde Haarbv , dat zy de Gemeente verte-

genwonrdigden ^ of ^ om eigenlyker te /preken^ het f^olk

zelf waren. En in der waarheid, wanneer het Volk
op dien voet kan befchouwd worden , dat de (tem zy-
rer Ri^'genteii de zyne is, aan welke andere magt op
den aardbode n ?'.ouden zy dan verantwoordelyk we-»

zen? In deze betrekking zyn de Staaten, na God, de
Hooge en éénige Souverain.

Doch misfchien zullen zy , die de volftrekte onaf-

hanglykheid van der Staaten Souverainiteit verdedl»

gen , ook toegeven , dat de Regenten geen uitdruklyk

verJrag ten hunnen behoeve kunnen bybrengen; mo-
gelyk zullen zy zich dan beroepen op de Itilzwygende
bewilliging:, die, zoo uit hoofde van hare langduurig-
heid ais van haar vermogen, naar hunne gedagten ,

tegen de plegtigfte overdragt rykelyk kan opwegen ;

mo^elyk zal men de meeste Kcijeerineen ten bewyze
aanvoeren, als die zich, naar hunne meening, meest-
al, in ditzelfde geval bevinden , en , eindelyk , met
Teel ophef bevveeren , dat de wettigheid eener regee-

ring van zulk eene (lellige bewilliging des Volks te

doen afhangen, niets mnider dan de ommekeer van
alle Staaten t«n gevolge zou^^e hebben, daar het toch,

N a vol-
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volgens de flelregel van Het Romeinfche Regt, fenxpn
qui non pro.'iibet pro fe intervenire ^ mandare creditur ^

eene aangenomen grondwet is, dat liy, die z.wygt,

zyne tocitemming geelt.

Zie daar eene reeks van tegenwerpingen, die wy,
om niet te lang te zyn , liet best kunnen beaniwoor*

den met het geltaafde grondbeginfel zelf der Staatea

van Holland in hunne beroemde Deduétie van 1654,
jvanneer zy verklaaren , dat ,, alie het gunt de Pro-

5, vinciën origlneelyk gecompeteerd, ende niet b^von-

,, den werd by expresse overgifte geiibdi-

„ ceert, gehouden moet werden ann yder refpeStive"

5, lyk gereierveert ofte verbleven te wefen, conform

5, de notoire dispolltie van het gemeene Recht , dat

„ nooit prefn meert eenige alteratie, verandering, veel

5, min alienatie,inronderheidin materie van groote Ke-

„ galien." Zvn deze gezegden niet beflislchend ? Wordt
liier niet gtfproken van Groote Regalia ? Waren de-

zen , by de afz weering van Philips , niet op het Volk ver-

vallen V VVordt hierniet met ronde woorden gezegd, dat

'er in deze gevallen niet enkel eene vermoedelyke, maar

wel degelyk een expresfe overgift nodig is? En waar
toch is zoodanige plegtige overdragt in onze Jaarboe-

ken te vinden? — Maar daarenboven, wordt ook de

Haat des gefchils by de tegenwerpingen zeer verkeer-

delyk voorgedragen. Indiun al eens het beginfel eener

ftilzvvygende bewilliging geheel en al doorging , diiii

nog zou men moeten bewyzen , dat juist daardoor den

Regenten meer gezags was opgedragen, dan met eene

vertegenwoordiging, die van het Volk afhanglyk is,

beftaan kan. Doch men ondervraage hieromtrend de

Regenten; men roepe, zoo mogelyk , alie de Leden
van de Ridderfchap en de Vroedic happen by een ; men
vraage hen, of zy waarlyk geloovcn, dat de Souve-

rainiteit in hunnen boezem berust uit kracht van een

regt, dat hun toebehoort, vi Juris proprii ; dan al-

leenlyk, uit kracht van een hun toebetrouwd bewind,
vi adnmijlrationis {*): en, indien zy beweeren, dat

hunne vertegenwoordiging evenredig zyn moet met die

van den ouden Souverain; indien zy beweeren, dat

hêl

(*) 7aq grotiüs ^^ jfure Bell, L, H. c 4, a. 3,
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het Volk hen, die weleer zyne Verdr^diiror.*? en Ge?
meensmannen waren, thands niet mindcf da i zyne
Meesiers moet aanmerken, waar blytt dan de V^oiks»

vrylieid? Flebben de Staaten niet van den beginne
der oprichting van het Gemeenebest af verklaard , dat
de Natie een vry Volk was geworden ? Hebben zy
by die verklaaridg niet volhard; en doem zy dat nog
niet? Toont de Munt hunner ^eldjpecien dit niet nog
dagelyks aan de geheele I\'atie ? Maar kunnen zy zel-

ven die onafhangelyke Souverainiteit, welke men hun
toeeigent , fterker cegeufpreken , dan hier door ge-

fchiedt? Vryheid, van welke alle zelfs beliuur geheel
is uitgefloten, is eene tegenzeglykheid, eene Contra'»^

dictio in terminis, Gelyk de menicheJyke ziel door
hare vrylieid over hare daden bef'chikt , gelyk een vry
man, en juist zoo veire als zyne vryheid zich uitllrekt,

meester is over zich zelv'eu en zyn bedryf, zoo re-

geert een vry volk zich zelven^-of onmiddelyk , of,

door zyne daadelyke Repra^fentanten. Neem dit weg,
en het geheele denkbeeld van Volks- vryheid is weg>
genomen, dewyl voor de beieekenis van Vryheid gee-

ne plaats meer overig biyft. Men kan tchttr wel
onder eene zachte llegeering zyn , en veele byzoir-

dere vryheden, in byzondere opzichten, door toela-

ting en vergunning des Meesters, genieten; maar dit

genot is en blyft afhangelyk, niet van den algems^enen
wil, maar van den wil des Meesters, tegen welken»,
wanneer hy door eene fiaande legermagt wordt gefterkr,

Privilegiën, Voorwaarden , enz. Hechts zwakke bolwer-
ken zyn. Het eenige, *c geen dan eindelyk overig blyft,

wanneer de Meester die zwakke fteunfeis van des Volk»^

Regten, niet meer wil eerbiedigen, is het uiterlte te.

waagen , om zyn geweld met geweLl tegen te gaan en
te verbreken. Rampzalig vooruitzicht ! Zal "dit het

voorrecht van een vry V^olk zyn boven anderen? zul-

len dat heil, en die meerdere veiligheid en zekerheid

van- Regten en bezittingen?, welke men onder den
titel van vryheid een Volk aanbiedt en toezegt, hier-

op nederkomen ? .... Waar is dan hier een we-
zenlyk voorregt van een vry Volk boven anderen te

vinden ? Het regt, om zich tegen het geweld des

dwingelands te verzetten, hebben alle Volken, wan-
N 3 neer
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neer hunne Aristokraten , wanneer hunne Monarchen

,

wanneer hunne Dclpoten hun Meeste rfchap in Dwing-
landy hebben doen ontaarten. Maar hebben dan
onze Regenten , zoo dikvvyls zy ons voor een viy
Volk verklaard hebben , en nog verklaaren , ons bedro-

gen? Neen. Ooor de verjaaging en afzweering van dtn
vorigen Dwingeland en ontaarten Souvenin is onze
Natie een vry Volk geworden ; zy heeft Repraefenian-

ten tot eenen Meester verkregen; dit heeft zy voor
haar goed en bloed verworven ; van dit Regi heeft

zy nimmer aflhnd gedaan; en hare Regenten hebben
dir naar waarheid erkend , en erkennen dit nog door
de F'ryheid der Natie te erkennen.

Het tegenwoordig gezag der Regenten is derhalven niet.

meer dan eene oiulctnde volmagt, die op eene flüzwy-
gên de toe (lemming of vergunning berust. Deze is onge--

twyfel.1 de fleurel , en de eenige verantwoording van al

het geen de Overheden in den gewoonen loop der pu-
blieke zaken verricht , en zelfs van de gewigtige keuren,
èxQ zy ten aanzien der wyze van Regeering nu en dan
gemaakt hebben. Het gezag der Stauen, of dat der

byzondere Regeeringen is op eene ftilzwygende toela-

ting, dat is, op toegevendheid en op vourbceiden ge-

grond ; doch is deze toegevendheid , zyn deze voor-

beelden genoegzame grondllagen, om daarop hun ge-

zag te bouwen? Indien het bewys, dat hun geza? in

der daad beftaat, omdat het in vorige tyden beftaan

heeft, voldoende is, dan zyn 'er in tegendeel genoeg
voorbeelden voor handen, waaruit blykt, dat hun ge-

zag meermalen voor de eifchen des Volks heeft moe-
ten zwichten, 't Is waar , zoo lang het Volk zich

onderwerpt, dan wordt het gerekend , zyne toellem-

iBing te geven. Maar , vloeit uit deze flelling niet vati

zelf voort, dat, zoo dra het Volk zelf ten voorfchyn

treedt, het alsdan aan dat Volk (laat, om door ilelligö

verklaaringen al dat geene te verrjietigen, welk geen
anderen grond heeft, dan in de toegevendheid of wil-

kkeiirige vermoedens, die men te voren van de be-

geerte des Volks heeft opgevat. Zie daar het natuur-

iyk gevolg eener Repöbhkemfche Rcgeerings-form

,

öie zonder verdrag, zonder wederzydfche fchikkingen

van Volk en Overheden is gevestigd. De zwakke
groiid-
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grondflagen moeten zoodanig gebouw ten allen tyde

doen waggelen. De geweldige fcliokken, die het van
den eerden oirfprong dezer Kepublicrk tot op heden
hebben doen beeven , (Irekken tot een onwraakbaar
getuigenis. Het is alleen door middel van zoodanige

tusfchenkomst des Volks, welke de Stadhoudersgezin-

den deeden gelden, dat zy de onderrcheidene oproe-

ren , ten hunnen voordeele gefmeed , hebhen kunnen
verdedigen. Doch , welke gediigten men Qok moj^e

koesteren over de wettigheid der- Volks- opHanden , die

ten eenigentyde, zooby gelegenheid der hevige gefchil-

]en over hetStadhouderfchap, als ten tyde der Stadhou-
ders zelven , niet alleen door de geheele Republiek of Pro-
vincie, maar zelfs in de ondericheidene gedeelten van
eene en dezelfde Provincie, en wel over allerltie zaken
van regeering hebben plaatsgehad, meu moet echter

allerzekerst erkennen , dat dezelven niet meer dan een
noodwendig gevolg zyn van de onvolmaaktheid der te-

genwoordige Conllitutie; dat 'er zelfs geen ander te-

genwigt is teg&n de aristocratifche handelwyze der Re-
geeringen, en dat dezelfde opllanden in hagchelyke om-
fiandigheden ten allen tyde even zeer zullen plaats gry-

pen:, men zal moeten loedemmen, dat 'er geen ander
middel voor handen is. om derzelver uitwerkfels te ver-

hinderen , of de gevaaren voor de openbare vryheid te

voorkomen, dan het ontwerp, welk wy in de Grond-
wettige Hertelling hebben aangewezen. Te zeggen,
dat men geenszins de Souveraine Magt des Volks iu

twyfel trekt; maar dat het , in de gemelde voorval-

len , dikwyls niet meer dan een oproerig gemeen , niet

meer dan eene onkundige , verdwaasde en woeste hoop
volks geweest is, die de wet heeft gelteld; dit voor-
geven toch , hoe zeer men daarmede de kracht van ons
betoog wil vernietigen , doet niets hoegenaamd af,
200 dra men begrypt , dat het echter deze wet ge-
weest is, die, op welke wyze ook ingevoerd, uit-

draklyk heeft gegolden , en , dat in burgerlyke onlus-
ten, geenszins die burgers, die zich fcliuil houdi^Ji^

maar alleen de zoodanigen , die zich daadelyk vertoo-
nen, kunnen gerekend worden. En, welke zwaarig-
heden deze ftelling ook moge behelzen , het is , om
éiezelven in het vervolg te verhoeden; het is, om dt

N 4 Re-
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Republiek niet langer aan de woede van zulk onzinnig;

gcm-jcii ten prooi te geven; het is om dezo. reden al-

leen, dat wy op de noodzaaklykheid aandringen van

een verdrag tusfclien Volk en Overheden; liet is om
deze reilen alleen , dat wy eenen regtlmatigen en

hcilzamen Volks -invloed begeeren, die in handen be-

rusien zal van zoodanige Burgeren, die in de publieke

zaken het meebte belang hebben.

VIII. Waarin ds magt der Staaten gefamen/yk , en der

integreerende Ledenvan Staat afzonderlyk bcjla.

Niemand echter hechte eene verkeerde beteekenis

aan het geen wy door de Souveraine Magt der Scaa-

ten virliaan! Wy tneenen daarmede het hooglle ge-,

zag, v^-elk in de Conflitutie bekend is, dat gezag ^

v/elk, in vergelyking van andeie mati-en, door de wet

bet houffst gellaafd en geregeld is. Dit woord Souve-

tuin (i^rhalvcn is aliet n van eene betreklyke , geens-

zins van eene volftrtkte beteekenis. De magt der

Stanten w^-rdt rdet enkel bepaald door de algemecne

regels van h t regt der natuur, en het heil der maat-

fchappy, maar wel uitdruklyk door de grondflagen en

byzondere inrichtingen onzer ConÜitutie^ Gaat dit

gevoelen niet door, dan moet men zoo verre komen,

om te beweeren , dat en de Regecrings - Collegiën

en de Staats vergaderingen , by het nemen harer re-

folutien^ gtene andere regel volgen, dan hare eigen-

dunkelyke willekeur ; dan moet men onderlleilen ,

dai zy zich allerkie magt aanmatigen. Ja de Con-

(litutfe zelve zouden omkeeren ; dan moet men ge*

loeven , dat twee of drie honderd menfclien , aan

allerleie verzoekingen tot bederf daadclyk blootge-

field , en zich zelven verkiezende , over het lot

van een millioen burgers naar willekeur zullen

befchikken , wier Voorvaders tagiig Jaaren voor de

vryheid hebben gelbeden. Met lommig« Schry-

vers i*) derhalven te beweeren , dat de Staaten

,

als

. ^) Zie Redener^ Vertoog van de Aloudheid en Scuver,

4er Staten van Holland 9 zyiide eeoe Vbarrede vóór de,

wer-
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als vereenigen de de llegten des Volks met bet ge-

zag der ocde Graaven , de volle Souverainiteit in

200 verre hebben verkregen , dat zy dezelve onbe-

paald, zonder eenige uitzondering of voorwaarde, mo-
gen uitoefenen , dit in de daad loopt op nieis min-

der uit, dan op eene geheele omkeermg van het oir*-

fprongiyk ^rondbegirifel der Unie , wtlke uitdruklyic

op vk' haiidliaavening of het hcrftt-'l der aloude Regtea

en Privilegiën van ieder afzonderlyk Lid beru-vt. Dit

is met anciere woorden even veel , als aan onze Over-

heden , aan de Edelen en Ridderrcbap, aan de Burge-

meesteren en Raadcn der (temmende Steden hun wet-

tig en onbetwistbaar regt op de oppermagt te bene-

men , en dus, by gevolg., de Vergadering der Heereit

Staaten van haar oiifprongl^k gezag te berooven, naar-

dien hetzelve „ afvloeit van. liet Recht en de Raadea

„ der'Sceden, die als Gevolmachtigden , en verbeel-

dende het Volk , alle zaken rakende het gemeen*
welwcefen door hare Gecommitteerden of Gemach-
tigden ter Vergadering in der daad zelfs uitvoe-

ren, doende, en kunnende de Gedeputeerden in

zaken vau gewigt niers doen , als uit fpeciale last

„ van hare Principalen " {*), VV^aarora d^n ook de
voorgevens even verkeerd zyn van hun, die;, de Sou-
verainiteit der Staaten willende verdedigen , hen als

oppermagrige Heeren doen voorkomen , diS ten eenen*
maale onverantwoordelyk zyn wegens hun gedrag: de-

zen immers doen de wezenlyke voorregten der inte-

greerende Leden geheel en al te niet, terwyl zulk een
leerllciiei juist gelchikt is, om niet alleen de regten der

Natie, maar ook die van den Stadhouder van eene
wihekeurige iVJeerderheid af hanglyk ie maaken.

Zoo min als de verfchillende Provinciën , by de
Unie , aan de gewoone Vergadering der Staaten Ge*
neraal eene onbepaalde magt toegella^n, maar wel uit-

druklyk zich zelven de voornaamlle deekn der Souve-
rai-

werken van p. bokt; doch welke door de ^ar^merkingertp
die wy zoo even zuilen aanhaalen

, genoegzaam weder-
leg-d is.

t') ^a tlmerk» op het Redener, Fertoog. Voorhtr» M. 3.

N5
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rainifeit hebben voorbehouden , evtn min hebben de

Adel en de Steden hare Regten en Privilegiën aan de

Provinciaale Staats- vergadering overgegeven (f). En
hoe toch zouden de Regeerings-Collegiën der Steden

deze onwaardeerbare bezittingen hebben kunnen over-

geven; daar hef toch niemand geoorlofd is. Over eens

anders eigendom te befchikken, en het een ftclregel

van ons Staats -regt is , dat de Regten en Privilegiën

geenszins aan de Regeeringen , maar aan de Ingezete-

nen toebehooren , terwyl de overeenkomften en ver*

dragen geenszins ten overftaan der Magiflraaten en

Overheden, maar wel uitdruklyk ten overftaan , en

met goedvinden , en ftilzwygende of expresfe toeftem-

ming der Schuttery en Burgery gemaakt zyn (*), Van
}iier is de burgerlyke eed van getrouwheid geenszins

aan de Staaten, maar alieen aan de Stad, tot welke

de Burgers behooren (f). En wat den eed der Vroed-

fchappen betreft, „ dat zy de Graaflykheid en Hooge

3, Overigheid houw en getrouw zullen zyn," dezt

kan niets anders beteekenen , dan dat zy hunne ge-

trouwheid zweeren aan de Republiek. Het belooven

immers van gehoorzaamheid aan de Vergaderde Staa-

ten, dat is, aan de andere Steden en Leden van Staat,

zou hunne eigen Stad van hare vrye ftem ter Verga^

dering berooven, en haar ten eenenmaal verpligten

,

om zich aan de meerderheid te onderwerpen. De é4ni-

se verbindtenis, welke door de gemelde belofte wordt

aangegaan, is, om de gemaakte verecniging met de

andere Leden en Steden heiliglyk te bewaaren (§).

Het minst bepaald gedeelte van de oppermagt der

Staaten is de Regtspleeging. Het regt , wolk de

Graaf irt dit opzigt weleer bezat , is door de Edclcil

en Steden gemeen gemaakt, en gevolglyk opgedragen

aan de Staaten; fchoon dit hooge regt echter door

ée Stedelj^ke voorregten en privilegiën zeer aanmerk-

lyke bepaalingen heeft ontvangen. De Burgemeesters
en

(*) /ianirierk. f>p hst Redctier, fcrtoog, P^oorber, bl.

119— 123 en 143.

,rt) ibi^- bi. 128.

•^(9 Ibid, bU 164.
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en Vroedfchappen kunnen in a.'es, wat de politie en
het welzyn der Stad betreft, roe iuuige orders geven,
als hun goeddunkt ; terwyl in zat en van Jullitie niets

zonder de gewoone Regters van 'edere S ad en Di-
flriét kan gclchieden. Üe Mag^ft.aat eindelvk , dat

is , de Bu; gemeesters en Schepenen zy^i alleen be-

voegd, om Keuren en Ordoniiantiën te maaken. Zy
zyn , voor zoo verre dit hun ambt betreft, onafhang^
lyk van alle politieke Overheden , en erkennen nie-

mand boven zich, dan de Staaten, die doormiddel
van de Hoven van JaPdtie enz. het hooge regis gebied
voeren ; fchoon deze onderwerping aan de Staaten echter
alleen plaats heeft in bepaalde gevallen, en op de eene
plaats meer, op de andere minder is, naar gelang der
verfcliillendc Regten en Privilegiën hunner Stad, die

zy en als Regters en als Burgers verpligt zyn te hand*
Jiaaven. Hèt is niet tilleen met be vvlI liging van dea
Magiftraat, dat eene Publicatie mag of moet gefcbie-

den ; maar de gefchiedenis dezer Provincie heeft zelfs

voorbeelden opgeleverd , dat een Bode van het Hof
om eene, buiten weten van het Gericht gedaane ,

panding in hechtenis gezet, fa zelfs door die van Am-
(teldam openbaar is gegecsfeld. (^)
Wanneer men nu nagaat, dat ae Stedelyke Raaden^

door het belang, welk zy hadden in het handhaaveii
der Regten, in de daad niet meer dan Cemeensman-
ren waren der Burgery ; — dat deze Raaden met
den bloem der Burgery eenparig te werk gingen tot

het maaken en afkondigen der gewigti^fte Ordonnan-
tien; wanneer men, cindelyk, bezeft, dat de Sche-
penen, zoo niet allen, ten minden voor een groot ge-
deelte , buiten den Raad uit de algemeene Burgery
werden genomen , wat toch heeft dan het Volk by
den tegenwoordigen ftaat van zaken gewonnen? Wat
lieeft dat weleer zoo uitflekend bevoorregt Volk van
alle zyne voorregten behouden , wanneer men daar te

boven nog beweert , dat het zelve het voKlrekte regt
tot de regeering ten eeiKumaale aan zyne Regenteu
heeft overgegeven?
Waar toch is in dit gewest de juiste fcheidpaal

tus-
(*j Aanmerkk op het Retlen, Fertoo^^ bh 84,
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tusfchen de Adel- en V^olks- regeering , én is, de
juiste bepaaling der regten van Volk en Overheden
te vinden? 2y immers, die de Vergadering uitmaa-
ken , van welke de hooge orders afkomen , worden
niet, zoo als op het Platte Land in Friesland, door
het Volk benoemd en afgevaardigd ; en dus is cfe

Regeerings-form dezer Provincie in dit opzigt Aris-
tocratisch.

De Collegiën , welke de deputatiën benoemen , be^-

handelen en beilisfchen allerleie puWieke zaken, zoo
van Oorlog , als van Vrede, van Alliantiën en Belas-

tingen, in één woord, alle de onderfcheidene deelen

der Wetgevende Magt , zonder eenige verpligting ,

om zich op het Volk, hunne Committenten, te be-;

Toepen, zonder eenigen last of volmagt van het zelve

te ontvaiigen; — ook in dat opzicht is onze uitwen-
dige Regeerings-form Aristocratisch.

De Ridderfchap en de Raaden der Hemmende Sit*

den doen aan niemand rekening. Hunne Cammitten-
t'eri worden gerekend, het algeheele vertrouwen aan
hun te hebben overgegeven ; en in dnt opzicht is

de Regeerings-form wederom Aristocratisch.

Ongetwyfeld heeft het Volk het bewind van zaken

Biet, en dit is goed. De uitwendige uitoefening der

Oppcrmagt voegt het zelve niet. De voornaame re-

gelsvan Staatkunde gaan, over het geheel genomen,
deszelfs gewoone kundigheden te boven. Het moet
zich hierin aan het oordeel gedragen zyner Belluurdej

ren, die daarin altoos ervarener on derfteld wordenv
Volgens eene gepaste orde komt het hun toe , den^

uitv/endigen luister der algeheele Volks -majefteit te

vertoonen. Het voornaamst belang van den Burger

is, om zoodanige Befluurders te verkrygen , die de

wetten handhaaven , de eigendommen belchermen , en

ieder Ingezeten beveiligen.

Mogelyk zal tnen wel beweeren, dat de leer der

Volks regeering met der Staaten Souverainiteit (iry-

dig is; doch dit lompe voorgeven kan geen ingang

vinden, d.\x\ by meiifchen van kwaade trouw. Zooi

lang men eene Volks- regeering by Repr^fentatie leer-

aart , verdedigt men eigenlyk niet anders dan eene

Staats- rageering ; en wat toch beted;enen de naa-

nieii
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men van Repra/entanten der Gemeente , des Volks of
der Landzaten^ wdke niet alleen de Raaden der Ste-

den, maar zelfs de gefamenlyke Staaren zoo dikwyls
hebben aangenomen , anders, als eene Reprsefentative

Volks- regeering? Eene Conltitutie, op eenen oir-

fpronglyken invloed des Volks gebouwd, zie daar

de grondQag onzer Regecrings-form! De vvyze , waarop
'/.y zich ontwikkelt, is eene Staats- regeering j omdat
de Souverainiteit d^s Volks geenszins door de Bur-
gers, hoofd voor hoofd, maar door middel van Repr*©-
lentanten , die eene Staatsgewyze Vergadering hou-
den, wordt uitgeoefend.

'Er zyn Hechts drie voornaame foorten van Regee-
ling , by ééne van welken onze Staaten zich min of
meer moeten voegen. Onze Regeerings- form is

geenszins Eenhoofdig, omdat de wetten niet van éêa
eukelen gebieder atdaalen. Zy is ook niet Aris-

tocratisch, omdat 'er geene Familiën zyn, die, met
uitlluiting van alle anderen, het regt hebben , om te

regeeren. 'Er is derhalven een volflrekte grond tot

eene Volks- regeering, omdat niet alleen geen inboor-
ling van den toegang tot de regeering is uitgefloten

;

maar ook, otndat de magc der Befluurders onmidde-
lyk van het goedvinden der Natie, welke zy vertegen-
woordigen, haren oirfprong heeft. „ Onze Regee-

„ ring is eene Aristocratie , die naast aan de Volks-^

„ Regeering paart door de aanzienelyke voorrechten

,

^, welke het Volk zich heeft behouden "
C*^. De

naam van Volks- regeering is zelfs in deze laatite

tyden door de Regeeringen van Amfleldam en Alk-
maar uitdruklyk aan onze Conftitutie gej^even ; en ,

200 men al wilde (taande houden, dat de Regeering
Aristocratisch is, omdat het Volk geenszins door zich
zelf regeert, zeer gaarne zullen wy dit toegeven, om-
dat het gefchil daarover op niets anders , dan een en-

kelen woorden- flryd zoude uitlopen. Het blyft

daarom, merkt te regt de Heer costerus aan,
fprekende over het aanflellen van een Erf* Stadhou-
der, de vraag, „ of het wel in de macht is geweest

van95

(*) /lan?7:erk, ap het Rtden* Fertoog^ bl, 228. PoUt*
WiégfchaaL
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van de refpcflive Vroedfchappen in de Steden , die

*'
in Democratia^ als onze Republique voor het groot-

, fte gedeelte is ^ nitt anders als de Burgery Reprce^

fenieren^ foo groot gedeelte van de Souverainiteir,

in pTejudicie van de posteriteit over te geven , of

te abdiceeren , zonder een fpeciaal confent van het

„ Volk, waarvan Zy Vroedfchappen niet anders zyn

„ als eenReprefentatif ; en tonnen die Vroedfchappen

,, mede niet anders worden geconfidereert dan als Tm-

„ tores vel Curatores Cimtatum^''(j^). Zelfs de onver-

gelykelyke Penfionaris van slingelandt, fcboon

niet voornemens , om dit onderwerp te behandelen ,

wanneer hy beweert , dat de vryheid alleen daarin be-

(laat, om of door zich zelf, of door zyne Reprasfen-

tanten beilnurd te worden , zet daardoor een uitdruk-

lyk zegel op het geen wy thands verdedigen, terwyl

hy, de Staaten Reprsefentanten des Volks noemen-

de , ons Staats- beihiur affchildert als eene Volks-

Regeerrng by Repra^fentatie. „ Het is," Ct) zegt hy

,

„ een Vry Volk, en eene Vrye R^ geering, daar de

„ macht, om wetten te maken, om fchattingen op

, te ftellen 9 om oorlog en vrede te maken , en om Xt

j, veranderen de vastgeftelde form vanRegeenug. is in

5, handen van het Volk , of van de Staten , die het Volk

5, repraefenteren." „Onze Vryheid" zegt Mr. l. van
DEN spiiiGEL, „ beftaat daarin, dat de Overheden,

„ uit de Inboorlingen des Lands. genomen werden
,
geen

3, aangebooren , vzaar een ontleende magt hebben , wier

„ verkeerde Regeering door het recht kan geftratt wor-

5, den: ... maar wanneer zy zich en hunne geflach-

9, ten beginnf^n aan te zien als eelie byzondere clasfe

„ van menichen , algcfcheiden van het gemeene U-

^5 chaam der Ingezetenen , als zelfs eigenaars der

,, Wetgevende Macht: dan heeft men billyk te vree»*

„ zen voor den aarflaanden ondergang der Vryheid."

En hoe toch zal men , na zoo veele beflisfchende

aanhaalingen en bewyzen , de voorgedragen leer we-
gens

(*) Historisch Ferhaal^ bl. 2Co.

(f) Staatk. Cefehrif, 1. D. Concept yan een Voorrede
<f

hu xir, xr.
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geus de Souverainiteit des Volks van eene gevaar-
lyke nieuwigheid durven befchuldigen (*) ?

Wanneer men nu , by deze verdediging der wezen»
lyke Souverainiteit des Volks , ook nog de;5e aanmer-
king voegt, dat het Volk zelf, zonder het grootfte

gevaar en de veruitziende gevolgen, deze Souverai-
niteit niet kan uitoefenen, dan vraagen wy, of niet

door dit geheele ftelfel de eenige waare grondilag ge-

legd wordt tot (taaving van het egte gezag, zelfs van
dat der Staaten , die het in naam d^s Volks waarne-
men en handhaaven ? Het aan haaien dcrhalven van
eenige voorbeelden uit de oudeNederlandfche Gefchie-
denis, die ten uiterften gunftig waren voor de Volks-
regeering (f), is geenszins gefchied, om daarmede te

betoogen , dat de Regeering hier te Lande ten allen ty-

de Democratisch geweest zy. By menige gelegenheden
heeft men zdfs het tegendeel daarvan aangewezen.
Men heeft alleen willen aantoonen , dat en de Regen-
ten, by welken thands de Hooge Regeering of de uitoe-

fening van het Souveraine Gezag berust, hunn£ aan-
fteJling* hadden van het Volk, en dat Volk en Regen-
ten weleer Privilegiën bezaten , volgens welken de
Staatkundige form veel meer naar eene Volks regee-

ring zweemde , dan tegenwoordig plaats heeft 1 En
wie toch, die bezeft, dat de Unie van Utrecht uit-

druklyk op de handhaavening of herftelling der oude
Regten en Privilegiën gegrond is , zal ons hier ten
kwaade kunnen duiden, dat wy de oude mynen op-
delvden , om daaruit de juiste bouwftoffen te haaien ,

tot het vormen van een ftelfel, welk, in alle zyne
deelen evenredig , met het oogmerk dier Unie vol-

niaakielyk overeenilemt?

Hy, die de Staaten Souverain noemt, zegt in an-
dere woordert, dat de Natie hare Souverainiteit uit-

oefent door byzondere Gedeputeerden uit die Colle-

gtën , aan weiken de Edelen en het Volk hunne be-
langen ter bewaaringe hebben toebetrouwd. En welke
ftrydigheid toch zou in dit denkbeeld liggen opgefloten

met

C*) Satisf, der Stad Qoes, Zie ook Fryheid in den
Burger(laaf , bi. 128 en 12^. Janmerk. »^ het Red*
Vert, bl. 83 en 154.

(t) Pcei I. Hoofdft. III,
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met de Regten van Ridderfcliap en Stedelyke Raaden^?*

Kan het aanwyzen van die misbruiken en gebreken,
welke de grondbeginfeleu en uitwerkleleï) dezer ver-

ftandige eu heilzame Vertegenwoordiging kunutn ver-

anderen, ja vernietigen, by mogelykheid iets anders
genoemd worden , als tene waardige regt Vaderland-
Iche pQOging , om de zaken tot die waarachtige , tot

die wettige inftelling te rug te brengen , in welke
zy moeten zyn , overeenkorallig de voorfchrilten

cener gezonde Staatkunde ? Kn , wanneer, men
hier by in aanmerking neemt, dat het daadelyk ge-

zag der SraatLU enkel op cene flilzwygende toe-,

(lemming , op eene provifioneele toegevendheid of
toelating gegror.d is , wat heeft dan eene Grondwet-
tige Ikrftelling anders ten doel , als om dat gezag
zelf, door eene wederzydfche piegtige en uitdruklyke
overeenkomst van Volk en Ov^erheden^op eenen duur-
zamen en onwrikbaren voet te vestigen , en welk
ngtlchapen Nederlander zal dan in zodanig Ontwerp
eene ómkeering van den Staat vinden; wie zal zoo
onbeiehaamd zyn , van dezen grondwettige^ voor-

dragt, als eene fchending van der Staaten gezag, te

durven affchildei;pn ?

Doch de natuur der zaak zelve, en de vclftrekte

blykbaarheid doen ons overtuigend zien , waarin de

Souverainiteit der Staaten bella. Berust zy, vraagen

wy, by de Gedeputeerden , die ter gewoone Dagvaart

worden afgezonden? Maar, dezen erkennen zelven,

dat zy niets uit eigen magt, of uit zich zelven kun-

nen af.locn; dezen erkennen zelven, dar zy niet meer

dan dienaars zyn, die en hunne inflruétiën en orders

van hrnne Principaalen ontvangen, en ook aan hun
woeten verantwoorden. Zy hebben derhalven himne
^'leesters , en zyn dus verre af, van Souverain te

wezen. De Algevaardig^^en ter Dagvaart zyn dus

alzoo min Souverainen van hunnen Meester, „ als

^, de Ambalia ^eurs of atgezondenen van andere Mo-

^^
gendheden: maar zy zyn man^afam Gemachtigden

„ van de Ridderfchr.p en Regenten der (temmende

j, Steden , welke laatile , ieder in den hauren , gcvol.

j, machtigden zyn van hare Burgery (*y. De Staa-

ten

Q*) AanmerU op het Reden, Vert^ bU 124 en U5.
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ten derhalven zyn eigenlyk de Vroedfchappen der

Steden met de Ridderfchap , als door welken alle last

en Commisfiën worden gegeven. Doch, waartoe,
vraagen wy wederom , is nu de Souverainiteit van
dit gefamenlyk ligchaam bctreklyk? Kn het antwoord
doet zich van zelf op; tot al!e zoodanige zaken na-

melyk, die zy gemeen hebben gemaakt, en die zy
gefamenlyk, het zy eenftemmig, het zy by meerder-

heid van ftemmen moeten bellisfchen. Om deze Sou-
verainiteit wel te leeren bcoordeelen, is het derhalven

nodi2, dat men de punten kent, die by meerderheid

worden afgedaan. Ten aanzien van de meerderheid

hebben de Staaten het regt, om over zaken van Politie

en Juftitie, voor zoo verre echter met de onderfchei^

dene en afzonderlyke privilegiën overeenkomt, over

de verkiezing en aandelling van de aanzienlykfte Amb-
tenaren, als Raadpenfionaris, Secretaris van Staaten
andere beambten ( *) te befluiten. Wat nu de pun-
ten betreft, die eenllemmig moeten beflischt word<?n,

hier in moet men deze Provincie geenszins aanmer-
ken als een enkel ligchaam op zich zelf, gelyk het

Parlement in Engeland ; maar ,, als eene Unie vaa

5, verfcheidene Steden en Leden , waarvan fommige

,

j,
(te weten , de niet flemmende Plaatfcn) behoudens

5, eenige byzondcre voorrechten , haare Souvcraini-

5, teit aan de vergaderde Staaten (provifioneel) heb-

„ ben afgedaan ; maar waarvan de andere , als na-

„ mentlyk de Ridderfchap en ftemmende Steden ,

5, haare Souveramiteit in zo verre hebben behouden

,

„ dat zy, ieder in dtn haare, eenigermaten van alle

„ anderen onafhanglyk zyn, en in haar eigen huis-

5, houding of domestiek geen wetten behoeven ta

^ ontvangen , als die zy zelfs hebben toege(l:emd"(f),

De Leden van Staat intusfchen hebhen eene op»ffe-

ring gedaan, die tot niets minder ftrekt, dan om el-

kander de handen te binden in zoodanige punten

,

tot welken natuurlyk ieder zich zelf , zonder de
anderen, konde verbinden : en, naardien elk der inte-

greerende Leden, volgens het tegenwoordig fysthema,

door

(*) Aanm» op het Red, f^ert» bl. i^jp en 143.

(f^ Ihid. bl. III ea !I2.

II. DEEL. O
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door zyne weigeringe van confent , de anderen in

hunne , dikwyls zeer heilzame , maatregelen kan ver-

hinderen, is de Souverainiteit zeer aanmerklyk be-

paald; en het ware te wenfchen, dat dezelve in dit

opzigt, door: het vast (lellen eener v/ettige meerder-

heid, zich verder uitflrekte , waarom ook zulks, in

het vervolg , door ons in nadere overweging zal

genomen worden.
Men^werpe ons niet tegen , dat het geen wy op

verfcheide plUatfen, en byzonderlyk in de Provincie

Utrecht , zie/i gebeuren , zeer duidelyk toont , hoe

weinig men jsic'i aan eene Reproefentative Volks- re-

geeriiig gewoon is te houden , tervvyl het Volk zelf

de wet voorfchryft ; zoodanige tegenwerping immers
verandert ten eenenmaale den (laat des gefchils. Het
lydt geene de minde twyfeling, of het Volk , zoo
rasch men eene hervorming van den Staat begint door

het herdellen, der Privikgiën, heeft niet alleen regt,

maaf is zelfs verpligt, om op te komen en deze her-

ftelUiig te volvoeren. Deszélfs medewerking en be-

krachtiging zyn onontbeeriyk voor de fchikkingen,

die behooren gemaakt te worden. Het is hierom,

dat het gebeurde op den 2oden van Maart dezes

Jaars te Utrecht en te Vv'yk by Duurdede zich zelf

genoegzaam verklaart. IMaar,- men behoeft de ontr

worpen Reglementen (lechts ter loops in te zien, en

dan zal men oogenbliklyk beipeuren, hoe verre men
van het oogmerk verwyderd is , om eene voldreiae

Volks - regeering in te voeren. Van den invloed des

Volks op de Vv^etgevende Magt wordt in dezelven

geen enkel woord gevonden. Om derhalven over de

gevolgen te oordeelen , die deze ontwerpen hebben

zullen 5 moet men zoo lang wachten , tot dat dezel-

ven beboorlyk zyn tot ftand gebragt , en worden
uitgevoerd.

IX. Waarin eïgenlyk de Sowüerdniteit des Volks ^ en

de Regten bejlaan^ welke de Natie beliouden heeft.

Eindelyk dan zullen wy onze tot dus verre gemaak-
te aanmerkiniren met deze byvoeging befluiten , dat

zelfs de Leeraar en Martelaar van de Regren der af-

zonderlyke Staaten, dü groot, (in zyne Verant-
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tjQOording) de Staaten met geenen anderen naam,
dan met dien van Hooge Overhield benoemt , ter-

wyl hy de benaam ing van Souverain of Souverainiteit

nimmer bezigt , dan te gelyk met het woord Provin^
cie ^ en dus alleen ten aanzien van het Volk, welk de
Provincie uitmaakt.

Men begrypt ligtelyk , dat \vy zeer verre af zyn
Tan den Regenten dat geen te onttrekken , welk
hun wettig toebehoort; tervvyl men aan den anderen

kant ook moet erkennen, dat hun gezag, het zy als

een afzouderlyk ligchaam van Regeering , of als Staaten

befchouwd , zonder eenigen twyffel bepaald is. In clle

regeeringen echter moet eene volltrekre magt belhan

,

die alles vermag , een opperst bcginlel ,' van welk
alles afdaalt , een middenpunt , waarin zich alles

vereenigt. En waar, of in welk gedeelte toch der Con-
ftitutie is dit Alvermogen te vinden, waaraan byzon-
dere Regenten zoo wel als de Staaten moeten gehoor-
zamen? ,, Het zy men door de Staaten de Gede-

„ puteerden der Edelen en Steden ter Vergadering

„ van hare Ed. Groot Mog. verftaat , het zy men
„ daardoor verflaat de Heeren van de Ridderïchap,

,, de Burgemeesteren en Vroedfchappen der ftemmen-

„ de Steden ; het is zeker , dat deze hunne macht
5, ontleenen van het Volk , het welk zy verbeelden.

5, Zy bezitten derhalven dit gedeelte van de Opper-

5, macht al zoo weinig uit haar hoofde, als de Op-
„ permacht zelve v^*) ".

't Is derhalven , in de eerjle plaats ; by het Volk

,

dat het hooge eigendom, de wezenlyke Souveraini-

teit berust. 13e Overheden zyn verpligt , hunne magt
en derzelver oirfprong uitdruklyk te bexvyzen; iets,

welk het Volk, ten aanzien van zyne Vryheid, Reg-
ten en Privilegiën, niet behoeft te doen. En in dit op-»

zigt is onze Conftitutie democratisch Cf).

Ten tweeden ; Het is in' naam des Volks , dat de

Staats - CoUegiën , na de afzweerinj^- van het Monar-
chaale Juk, de byzondere deelen der Spuverainiteit,

tot hun departement behoorende , uitoefenen ; en ten

de-

(*) ylanmef^, op het Reden. Fertoog'\ bl,\lj^2,

CY) IbicL èL 154. en 22^,

O £
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^ezen aanzien wederom is onze Conftitutie democra-
tisch (*).

Ten derden; Het Volk heeft, in zyne onverander-

lyke hoedanigheid als Eerde Committent of Hoosde
Principaal , het regt behouden , dat niemand in de
Reseering zal geplaatst worden of aanblyven , die

deszelfs vertrouwen ontbeert; en dus is ook hierin

het democratifche onzer Conltitutie zeer duidelyk te

befpeuren (!)•

T&n vierden ; Het Volk bezit door zich zelf, of
door zyne Commisfarisfen , welken het heeft verko-

zen , het regt , om voor het beftuur der penningen

te waaken, die hetzelve aan dem Staat opbrengt; —
een regt , welk zelfs tegenwoordig op verfcheide

plaatfen door het Volk zelf wordt uitgeoefend; dus

op nieuws een bewys van democratie.

Ten vyfden', De weg tot alle Regeerings-ambtea
ftaat voor alle Burgers open, zonder dat iemand uit

hoofde zyner familie is uitgefloten; dus wederom ce»

trek eener democratifche Conftitutie.

Ten zesden ; 't Is aan het Volk , en niet aan de Re-
geeringen, dat de Vrydommen, Voorregten en Privi-

legiën "toekomen, tèrwyl 'er geen bewys kan worden
bygebragt , dat zelfs de zoodanigen vervreemd zyn,

t\ie enkel tot de fn'm en het gezag der Regeerings-

Collegiën beliooren. 't Is het Volk , welks plegtige

ftn uitdruklyke toeftemming nodig is , om eenige

grondwet of zeker vastgefteld Odrooi , uit aanmerking

yan deszelfs bezwaarnis , titulo onerofo te veranderen,

beszelfs tusfchcnkomst in alle nieuwe inrichtingen,

tot de Regeering betreklyk, is in de daad zoo confli-

tutioneel, dat men de herOielling van het Stadhouder-

fchap , zonder de uitdruklyke bewilliging van de Bur-

geryen der byzondere Steden, geenszins heeft kun-

nen volvoeren , terwyl de Ingezetenen der Steden

alleen in zaken , die zuiver Stedelyk of domestiek

zyn, en in alles, wat de geheele Provincie of de

ynie betreft , alle Burgers dier Provincie of der ge-

he«^

(*) ^!tnm, 6p het RedeUé Fêrt09gy bh 2.

Cl) Uid. bL 58 en 5P.
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heele Republiek als het Volk moeten worden aange-

merkt (*).

Ten zevenden \ 't Is by het Volk, dat de bedwin-
gende magt moet berusten , ,, om tot beveiliging van

5, hare Stad te waken , en hare Hoplieden , die hi ty-

55 den van nood t!)t Vooripraken van de Voorrech*

5, ten der Gemeente kunnen ftrekken , worden niet

55 door de Regeering, maar door de Krygsraad zelfs

5°, verkoren " rt)« Gelyk ook , in geval de Regce-
ring dwaalt , het Volk bevoegd is , dezelve tot haren

pligt te rug te brengen : eene lydelyke gehoorzaam-
heid in dit opzigt heeft geen' den minflen grond in

onze Conftitutie , die daardoor al wederom een open-

lyk bewys geeft van democratie. Het is in den ilerk-

llen zin aan 't Volk, dat het regt toebehoort, om over

alle zaken en verrichtingen , tot de regeering betrek-

iyk, requesten in te leveren, zoodat, wanneer deze
flem de begeerte des Volks uitdruklyk behelst, 'er

voor de Regenten eene zedelyke verpligting is , om
jjrich met dezelve te vereenigen (§}.

Het is-, eindelyk , het Volk , welk het regt heeft

,

©m Bondgenootfchappen en verbindtenisfen aan te

gaan , zoo ter beteugeling van gewelddadige of over-

heerfchende Regeeringen, als ter herllelHng van alle

zoodanige misbruiken , die door den tyd in het be-

fluur mogten zyn ingeflopen.

Ziê

(*) Aanmerk, over het Reden, Vertoog^ II. 51 , 73 , 155»
159 en 259. Zie hier boven bl. 109— iii, de Propof,

van GEVTiRs. Hotterd. Stukken D. IL bl. 121. Mem,
van dé Meerderheid van Alkmaar , bl. 1 1 , 13 > 35 »

1% en 42.

et) Aanm, bl, 22S.

(§) Men herinnere zich hieromtrend onder anderen ket
Onderzoek over de oude Privilegiën van Leiden ; — Hef
Gedrag der Stadhoudersgezinden verdedigt , en het hier

na I aangehaalde Zedig onderzoek enz. — Men herinnere
zich de dringende vorderingen in de jaaren 1747 en 1748
van verfcheide Steden, om het Volk de nominatie van Bur-
gemeesteren en Raaden , ja zelfs van Schepenen , in handen
te geven; en in de laatfte tyden de Ferhandeling over den
aiouden en tegenwnordigen ftaat van Fryheid , — f^er-

dediging van dg Stadhouderl'^ke Regeering e» e^ae «a-*

nigce aad^ren»

o 3
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. Zie daar dan de wezenlyke voorregten , die Tiet

Volk dezer Provincie onbetwistbaar toebehooren ; en

hoe toch Fuuinen dezen by mogelykheid overeenge-

bragi worden met zulk eene nationaule vertegen vvoor-

éimig ^ als de Publicisten aan de volftrektfle Monar*
chen Loekennen?

f .

X. Befchouwing van de aloude belettende magt
., en

van het Systhema der Stadhoudersajzinden

nopens de Regten des Volks.

Wilden wy alles aanhaalen, 't geen de Schryvers

en voorftanders van die party,, welke thans, open-

lyk en by aanhoudendheid , de beginfelen eener

Volks - regeering tracht om verre ^e werpen , voor de

regten des Volks weleer gefchreven en verricht heb-

ben , wy zouden gewis hiermede eenige boek-

cieelen kunnen vullen. Niet alken hebben zy het

Stadhouderichap afgefchetst , als het eenig tegenwigt

tegen de Aristocratie der Regenten , maar zy heb-

ben daaienboveii zeer ernftig de noodzaakiykheid aan-

gedrongen van den invloed des Volks op de benoe-

ïning zyner Regenten. Naauwlyks echter behoeft

men de oogen op te ilaan , of men ziet juist het

ïegendeel plaats grypen van het geen men zoo ernftig

voorgeeft, terwyl het Stadhoudeifchap ten allen tyde

de bedoelde uitwerking gemist heeft, 't Zy het her-

ftel der Regten en P'iviiet>ien flechts een voorwend-

fel geweest zy, om het Volk ten voordeele van dm
Stadhouder aan te hitzen; 't zy 'er eene natuurlyke

flrydighcid tusfchen het Stadhouderfchap en (itn

Volks ^invloed hebbe plaats gehad; of liever, dat d^

Stadhouder zich in de noodzaakiykheid bevinde

,

om by aanhoudendheid door é&n Adel, en dus door

hun omringd te worden , wier belang het vordert,

om allen democratifchen invloed te verhinderen: hoe

*t ook zy, dit is zeker, dat de Stadhoudersgezihden

in de tegenwoordige tyden het masker afgeHgt
,

'Jeii

met alle "herroepingen door het Volk zelfs in zoo
i'erre den draak hebben gedoken, dat in de papieren,

die regtftreeks hunne zyde kozen, de heihgfte: Regten

eg Priyilegi&n niet meerder daa een kinderfpcl zyn
aaji-
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aangemerkt. Het Volk , dit fchynt hun tegenwoordig

Systhema te zyn , wanneer het eenige regten heeft

te herroepen, kan zulks niet doen, zonder wanorde

te veroorzaken , en dezelven ge<?nszins aan zync
Regenten overlaten, zonder zich ten eenenmaale on^

der een Aristocratisch juk te krommen ; 'er moet
derhalvcn een Ibort vftn Gemeensman , of een enr

kele RcpraDfentant wezen , die het evenwigt houdfi

tusfchen het Volk en de R^egenten. Het zal misr

fcbien , ter ontdekking van hunne bedoelingen , niet

ondienflig zyn , nog eenigen van hunne voorge»

vens aan te haaien. „ Oudstyds, " dit zyn hunne
eigeu woorden , aan het Volk ingericht , „ hadden

3, de Vroedfchappen geen invloed in de Souveraini-

„ teit ; maar dienden alleen , om u lieden te befcher-

5, men in uw huishoudelyke rechten, en waren uw
,, Verbeelders , en nooit dezelfde Perfoonen met Bur-

5,
gemeesteren of Schepenen. Gy hadt een Graaf,

5, die met zyn e Edelen Souverain gezach oeffen-

5, de. Huiden ten dage , 't fouverain gezach der

,, Graven vernietigt zynde , .berust mede de Sou-

„ verainiteit by hen : en dit neemt weg dat gezach

,

5, dat anders een moderatie tegen de te groote macht

5, van eenen Vorst was. — Het is uit deze gezigt-

5, punélen, dat Gy over het nut van 't Stadhouder-

5, ichap moet fpreken. — Het Volk zonder Stad-

„ houder is ook zonder Befchermer. 't Is waar, de

55 Vroedfchappen zyn Volks- verbeelders: maar, nadat

„ zy 'üoljlrekt oppermachtig wierden, kreeg het Volk

„ in hun Meesters , en verloor de Befchermers (*}.

„ Dit

(*) De Landzaeten , dus fpreken de-Stanten zelven in

hun beroemd Vertoog van den ^^ta.is\\7 ^ hadden middel

^

ont den Prinfe ^uet poede ordre en beleit t* allej' tydcfj te»

^en alle quade prciclycken te oppoferen. By f^eiegenheid,

dat hier van eene belettende, te rug houdende of bedwin-
gende magt ^a^^proken wordt, kunnen wy niet nalaten ter

herhaalde lezing aan te.pryzen de uiimuntende Vertoogen,
die in N^ 407, 408, 416, 420, 421, 423, 429, 431 ^

434» 437 5 44Ï en 450. van de Post van den Neder Rk-jn
pevonden worden , terwyl daarin over de Grondwettige
ilerHelling zeer veel licht verfpreid worde, welk nog zoo

O 4 veel



2i6 CONSTITUTIE
Dit kan niemand ontkennen , dat zulks een aller-

'^ grootst onheil voor 's Volksvryheid w-as, te meer,
', üaur door 't verloop der Jaaren, het de gewoonte

geworden was, dat Schepen en Raad zich meest-

al in één Perfoon bevondt , en dat het minfte

.! Ampt van Regeering het eerfte in aanzien gewor-

j, den was.

,, Men kan, " dit voegen zy 'er nog by, na vcr-

fcheide Aristocratifche Conventien te hebben aange-

haald , ,, daaruit ten klaaiften zien , hoe het moet

,
gaan , als 'er geen Stadhouder is , die de zaken

„ regt boud, en een oog in 't zeil heeft. Want,

, beïialven dat door zulke onbillyke handel de waare

gePceldheid van eene Regeering en het weezen van

5, een Vroedichap het onderst boven gekeert, eed

„ en pligt fchandelyk verwaarloost , 't algemeen wel-

„ zyn aan een fnood en vuil eigenbelang opgeoffert

„ word, het gczach van eenigen, die den meester

^, fpeelen, de onderliggehde party ahoos drukt, de

Privilegiën verkragt , en de V^remdelingen voor de

Ingezetenen trekt , zo word het weezen van de

Regeering maar eene Familie- zaak , eene Ohgar-

chie. De Burgery en het recht worden te jg;elyk

^, verdrukt door eenige Leden, die de groote Caba-

len in de Vroedfchap hebben. Elk Regent der*

„ zelve word een klein Tyran, en voor geld is alles

„ te bekomen ^*).
**

Wy zou> en , behalve het geen wy te voren, van

Rotterdam en Alkmaar fprekende, reeds hebben by-

gebragt, nog menige andere gefchriften kunnen aan-

haaien (*) ^ die uitdruklyk zouden bevvyzen , dat

de Stadhoudersgezinden zelvcn de eéTlle gisting te-

gen de aristocratie hebben veroorzaakt , meenende

éezelve met moed te zuilen beflryden; het was ten

V de-

vcel te (lerker zyn zou, indien alles, daarin vervat, in één

saiieeng€ichakeld Vertoog werd by een ijevoe-gd.

("^ Zie hier boven bl. 104-112 en 127- 137, als me-

de de Fcrhandéiirig over den aiouden Staat van Fvjheid^

bl. 19 Verdediging van de Stadhouderl^ke Regeering ^

bU 95.

(f3 Onder anderen het boek, waarvaa de dtel is* De
oud
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dezen dnde , dat zy het Volk telkens tegen zyne
Regenten aanliiiften en oproerig trachtten te manken.
Naauwlyks echter befpeurden zy, dat deze gisting

eene andere keer nam ; naauwlyks bemerkten zy , dat

het meer verlicht gedeelte der Natie, verre van het

Stadhouderfchap als het eenig hulpmiddel voor dit

heilloos kwaad te befchouwen, integendeel niets anders

bedoelde , dan eene breuk te heelen , die zoo juist ge-

Ichikt was, om de magt in handen van éénen te (ïeU

len ; naauwlyks zagen zy , dat men eenen invloed op
de nominatien vorderde, waarby het Volk altoos belang
zoude hebben , om de Overheden als zyne aangeiiel-

de gevolmagtigden aan 'te merken , of zy veranderden
gereedelyk van battery , vreezende misfchien, dat
een Syftliema , gefchikt , om de Regeering aan het

Volk te verbinden en te vereenigen , hun geheels

ryk zoude verdelgen. Zeer verre intusfchen is het
'er at, dat deze hunne Staatkundige voorgevens op
goede gronden zouden berusten. In Holland ten mins-
ten, alwaar het Volk in het algemeen zich bepaalt
tot het herroepen van zekeren invloed op de nomi-
natie van Burgemeesteren en Raaden en een foort van
zeer bepaalde Burger Gecommitteerden , wordt niets

gevorderd, welk het Stadhouderlyk bewind in eenig
opzigt kan benadeelen. Indien de Stadhouder waar-
lyk de hand wilde kenen, om deze Volks- begeerte
tot (land te brengen , zou hy onbetwistbaar in dat
Volk zyne verdedigers en herflellers vinden van die

wettige regten, die hem door dezQ of geene Regen-
ten mogten betwist worden. Zou het dan eindelyk
voor het belang van 't Huis van Orange zelf geen
tyd wopden, dat het Stadhouderfchap in dier voege
bepaald werd, dat het geene verdere beweegin-
gen of opfchuddingen konde veroorzaken? Kan de
Stadhouder zich met eenige waarfchynlykheid vleien,

dat al het geen hy in tyden van onrust en verwar-
ring zou kunnen bekomen , door hem bellendig en
op den duur zoude behouden worden ? En daar Hol-

V land

fittd onfchatbaare Frjheid en eer/Ie Edele Grondwet der
Burgeren tan Dordrecht,

O 5
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land door zyn vermogen en rykdom meer dan de
helft der Unie uitmaakt: daar dit Holland eenen ver-
baazenden en regtftreeklchen invloed heeft op de an-
dere iiondgenoten , wat voordeels toch zou dan de
Stadhouder uit eene buitenfpoorige magt trekken , die

by tegen de uitdruklyke begeerte , wy zwygen van de
toeileuiming der Ingezetenen van deze of i^eene Pro-
vincie zoude willen verkrygen? Zyn gezag zal nimmer
bellendig wezen, ten zy het op zulke gronden rust,
die en met de regten en met de uiidruklyke bewilli-

ging der Burgeren overeenflemmen.

XL In hoe verre zich het Regt der byzondere Ste-

den en Plaat/en uitjlrekke , om eene Grond--

"wetiige Herftelling tot ftand te brengen.

Misfchien zal men ons wel tegenwerpen, dat het
regt v:<n de verkiezing der Magiflraaten uitdruklyk

aan de Hooge Overheid behoort. Maar wy hebben
reeds te voren aangemerkt, dat 'er een groot onder-
fcheid plaats heelt tusfchen Regenten en Magifcraa-

ten. Door de eerften worden eigcnlyk die geenen
verthan, die tot de Collegiën der Wetgevende Magt
behooren , zoo als de Ridderfchap en de Vroed-
i'chappen; terwyl de Magilbaaten of Wethouders (*)

eigenlyk alleen zoodanigen zyn, in wier handen een
gedeelte der Uitvoerende Magt is toebetrouvvd , zoo
als de Leden van het Gerecht, en der Provinciaale zóó
wel als Stedelyke Politie. 'Er wordt niet gefproken,

om het Volk op zoodanige plaatfen, daar het zulks

niet bezit, de nominatie te geven van Schepenen, Bail-

huw, of andere Leden der Regtfprekende Magt, noch
ook de volle aanltelling van Burgemcesteren , die de
hoofden zyn der Pohtie; men wil alleen een' zekere

voorfteiiing of eerde nominatie van Burgemeesteren aan
het Volk toekennen , omdat zy de oirfpronglyke hoof-^

den der Burgery en van den Stedelyken Raad zyn ,

ei! omdat, wanneer hun gezag, na hunne oirfprong-

lyke aanftelling, ztifs in zoo verre is vermeerderd, dat

zy

C*5 Zie ten Ge7..^n aïinzien de Refolutien van Holland

van 9 Aujgastui 1646.

4
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zy ook Leden der Uitvoerende Magt zyii geworden ^

deze vergunning nimmer kan gefchied zyn , dan ten

yoordeele der Burgery , die althands by geene moge-
lykheid kan voorpnderftcld worden , daarmede haar

regt te hebben verloren. Men bedoelt ze^fs niet eens,

liet Volk de verkiezing der Raaden te geven ; men
wil hetzelve allten liet vermogen toekennen, om een

'zeker getal van voorwerpen voor te (lellen , welken
het de bevoegdflen rekent , uit welken de Raaden

,

als Kiezers, de keuze zullen blyven behouden. Men
beoogt zelfs geene andere benoeming van Burgemecs-
teren te mauken, dan uit een zeker getal der oud-
Üe Leden van den Raad,

Eindelyk, het regt van Magiflraats- verkiezing be-

hoort in Holland geenszins zoo volkomen onder
de wezenlyks vereischten der Hooge Regeering, of
het geziig, welk zy ten dezen opzigte of zelve, of
door hartn Stadhouder , uitoefent, is ten eenenmaa!

aan de regten en gewoonten van ieckre afzonderlyke

Stad onderworpen ; zoo dat men zelfs plaatfen

vindt, gelyk Hoorn , alwaar zy geenszins de verkiezing

heeft van Schepenen. De Stadhouder zelfheeft, vol-

gens zyne Inftrndie , niets anders, dan de verwisfe-

iing v^n Burgemeestcren , Schepenen en Wetten naar
behooren. En deze verwisfeling wederom is niets an-
ders, dan eene verkiezing uit eene voorafgaande no-
minatie, hebbende zulks insgelyks plaats in alle die

Steden , alwaar hy Leden van den Raad verkiest. De
nominaticn derhalven zouden even zeer door het

Volk kunnen gefchieden , zouder dat de Stadhouder
iets zoutie verliezen van het geen hy thands, uit

kracht van eene volmagt der Hooge Regeering, be-

zit. In één woord , de eerlle Nominatien zyn in zich

zelven zulke huishoudelyke punten, die iedere afzonder-

lyke Stad en Burgery betreffen, dat men geen geval kan
bybrengen , waarin zulks aan haar zou kunnen be-

twist worden ten ware alleen in zulke gevallen waarin
of de Regeering met de Burgery of de kegcering onder-
ling het met elkander over dèn zin of toepasfing der
privilegiën en Oélrooijen oneens zyn ; immers wat
r^akt het de Staatcn of derzelver Gevolmagtigden ,

welke de byzondere manier zy, waarop deze noraina-

tien gefchieden, indien zy Hechts aan die geenen wor-
dt n
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den overgdeverd , die gemagtigd zyn, om zeker ge-

tal van perfoonen , door de wet bepaald , te verkiezen ?

Al het geen wy derhalven tot dus verre hebben
aangemerkt i gelyk dit ons het famenftel der Souve-
rainiteit uit integreerende Leden doet zien , bewyst ook
tevens, dat zoodanige hervorming eene Stedelyke zaak

is , ten eenenmaale huishoudelyk. En , indien men al eens

toedond , dat men in het geen de verkiezing van Burge-

meesteren, Schepenen enRaaden betreft, zyn toevlucht

heeft genomen tot het gezag der Staaten , dan is zulks

gefchied , alleen in hoedanigheid van H^ndhaavers en

Bewaarders van die Privilegiën , welke door de weder-

zydiche partyen worden herroepen. In onze dagen

immers hebben die van Dordrecht en Hoorn ouda
Privilegiën, tot den invloed des Volks op de benoe-

tning zyner Regenten betreklyk , — privilegiën , die

reeds zedert eeniga- eeuwen vervallen waren — op
nieuws doen gelden , en de Staaten hebben zicbi

daarmede, als eene huishoudelyke zaak, in geenen

deele bemoeid. Al heeft de Stadhouder eene bulten-

gewoone volmagt verkregen, om de Regeeringen der

Steden te veranderen , dan nog hebben de nieuwe
Regenten , het zyn de woorden van een geacht

Schryver „ hunne macht niet konnen ontleenen

,

„ nog van den Stadhouder , nog van de Staten

;

,, maar alleen van hunne Stad of Burgery , dewyl al

„ het geen zy door hunne Gedeputeerden ter Ver-

„ gadering kwamen te verrichten , moest gefchieden

„ uit last en van wegens hunne Stad C*3"» Wan-
Deer de Vergaderde Staaten in den jare 165 1 zich

genegen toonden, om, ten aanzien der MagiUraats-

beftelliiig , aan alle Steden , die 'er om vraagen wil-

den. Octrooien te verkenen, drukten zy zich in dier

voege uit, dat het duidelyk bleek ,
gelyk de Meer-

derheid van Alkmaar aanmerkt, „ dat hun Ed. Gr.

„ Mog. zelve in dien tyd het aan (lellen van Vroed-

5, fchappen door de Steden nis buiten tegenfpraak

„ conllitutioneel hebben geconfidereert (!)"• De te-

genwerping zelfs , die man maaken mogt , dat ver»

fchei»

(*J
Aanmtrk, h\ 1^4.

(t; Berigt , bl, ^p eni 8«.
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fcbeide Steden in znken , die alleen de Stedelyke

Raaden betroffen, haren toevlucht tot de Staaten ge-

Homen, en hunne bekrachtiging uitdruklyk gevraagd

hebben, zoo als, by voorbeeld, te Alkmaar, om
de wetten buiten kracht te (lellen, die Hechts een
zekeren trap van bloedvervv;5ntrchap in de Regeering

toelieten, en te Purmerendc, om het getal der Vroed-

'fchöppen te verminderen ; deze tegenwerping zelfs zal

ftraks blyken , niets het minste te bewyzen, tervvyl

een voorbeeld, op eenen inconftitutioneelen grond ge-

bouwd, nimmer eene wet kan opleveren , en zulk

een voorbeeld mogelyk op zich zelf zou kunnen gel-

den , zonder echter naderhand , in een geheel ver-

fchillend geval — een geval , waann niet eene inwen-
dige verandering der Vroed fchaps-Collegiën , maar
enkel eene uitwendige formaliteit in de aanftelÜngen

beoogd wordt — in gevolg te kunnen getrokken
worden.

„ Eene der voornaamde hoedanigheden van eenen

„ Regent," zie daar de taal, die wy iedere Stedely-

ke Vroedfchap gerusteiyk in den mond kunnen leg-

gen, „ is, om het Volk aangenaam te wezen. Om
„ verzekerd te zyn, dat wy ons in dit opzigt niet

„ bedriegen , achten wy het nodig , eer men tot de

„ verkie^iing overgaa^t , die voorwerpen te kennen

,

„ op welken het Volk het meeste vertrouwen fielt.

„ Zoodanige verkiezing uit het getal van hun, dis

„ door het Volk zelf aangewezen zyn , zou zeer veel

„ toebrengen tot de goede harmonie , die wy met
„ onze Medeburgers (leeds poogen te behouden ".

Zie daar eene redeneering, die hare eigen overtuiging"

met zich voert! Zoo lang derhalven of der Burge-
ryen , of aan andere CoUegiën , die van de Regeering
onderfcheiden zyn , geene nieuwe hoedanigheden
worden toegekend, die de magt van den Raad, als

een integreerend Lid der Souyerainiteit , verdeelen,

of den loop der publieke zaken meer en meer zou-
den (Iremmen, zoo lang dit geen plaats heeft, dan
is 'er ook geene de minde reden voor handen, dia

de andere Leden van Staat zoude bevoegd maaken,
om zich met de hiüshoudelyke zaken te bemoeien.
Ongetwyfe.ld kumiea de Staaicen , d^ ver^ogt 2ynde

,

'm
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in een gefchil tusfchen Burgers en Regenten tusfchen

beiden komen, om of de za:ik -te bemi idelen , of
de regten en privileajiën te befchermon ; en het is dit

alleen, welk de'tusfchenkomst der Staaten , in onze
dagen, zoo als in de zaken van Alkmaar, van Rot-
terdam , Brielle enz. kan verklaaren en billyken.

Het is derhalven geenszins nodig , dat de Ingeze-

tenen door de Staaten gemagtigd worden , om fiunne

regten te herroepen. Wie toch zou zoo dwaas zyn
van te beweeren, dat, om zyn eigendom te rug te

eifchen , de toeftemming van een derden nodig is ?

Dat de Staats Collegiën zelven de nodige hervorming

maaken^ die zy bëgeeren, onder .hen , wier onmid-
dclyUe Committenten zy zyn; dit regt zal hun nie-

mand betwisten. Niemand zal de onderfcaeidene de-

partementen het regt ontzeggen over de ambten ,

vtaarover zy befchikken : en voor zoo verre het Volk
herroepingen doet omtrend zyne eigendommen en over

hun, die deszelfs onmiddelyke Repr^efentanten zyn,
is alles ordenlyk , en aan geene tegenfpraak of belem-

mering van iemand onderhevig.

De Stedelyke Raaden zouden zich verbeelden , het

regt te hebben , om onder elkander conventien of

fchikkingen te maaken , die het grondwettig beilaan

van hun geheele iigchaam vernietigen , en dat wel

zonder de tuslchenkomst der Staaten ; en de Burgers

,

de natuurlyke en onbetwistbare Committenten dezer

Vroedichappen, zouden geenszins de invoering van

eene kleene formaliteit mogen vorderen , met welke

de misbruiken herfteld, en de Raaden zelven worden

in ftaat gelleld, om alleen de zoodanigen tot hunne
mede Kaaden te verkiezen, die het vertrouwen des

Volks bezitten , of 'er zouden zich bergen van zwaa-
righeden tegen hen opdoen, en men zou hen van

niets minder befchuldigen , dan van eene geheele om-
keering der Confticutie ! Dezen , zegt men , moeten

zoo lang wachten, tot dat zy door de Staats Leden,
die by het voortduuren der misbruiken eenig belang

hebben , worden opgeroepen. Doch men toone ons

één éénig bewys, waaruit blyke, dat de integreeren-

de Leden van Staat al het geen de Sredelyke Co'le-

gien betreft of niet betreft , onder elkander hebben
ge-
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gemeen gemaakt: men bewyze ons, dat met zooda-
nige hervorming de vvezenlyke voorregten der Staaren

gekrenkt worden! Kan men dit niet doen, dan her*

haaien wy het geen vvy (traks reeds hebben aange-

merkt , anders pleit de prefumptie ten eenenmaal voor
het Volk. Al wat het Volk niet uitdruklyk heeft af-

gedaan, behoudt hetzelve in zynen boezem. En al

wat in deszelfs naam zonder eene plegtige overdragt

gefchiedt, is niets anders, dan een provifioneele last,

welken het zelve naar welgevallen kan herroepen

,

bepaalen , veranderen of uitbreiden. Dit beginfel is

in de daad zoo regtmatig , dat geen Regtsgeleerde

zulks kan loogchenen ; ten zy eene blinde party -zucht
hem tot die looze konstgreepen der Balie verleide,

welke by ieder mensch van een braaf karakter niet

dan met verachting kunnen befchouwd worden.
Al wat voor het overige flrekken kan , om iedere Pro-

vincie tot een vereenigt geheel te vormen, kan niet

dan van de heilzaamfte uitwerking zyn voor de goede
harmonie. Het zoude echter ten uiterften fchadelyk
wezen, indien zulks ten koste van zoodanige regten
gefchiedde, die onmiddelyk tot de waare Vryheid be-
hooren. Men behoorde echter in het zekere te we-
ten , aan welke regel men zich ten dezen aanzien hou-
den moet : en , tcrwyl 'er tot nog toe geen Heilig en vol-

maakt V/etboek voorhandenis, waaruit het geen of den
Vergaderde Staaten of aan de byzondere Leden toebe-

hoort, duidelyk kan worden opgemaakt, zou het on-
getwyfeld tyd worden , dat hierin eene uitdruklyke

bepaalmg wierd vastgefteld. En wy houden ons ver-

zekerd, dat de Burgers zelfs zich zoo veel te minder
tegen eene meerdere uitgeftrektheid van de Opperlle
Politie der Hooge Regeering zouden verzetten, wan-
neer deze in veelerleie opzigtcn tot een bolwerk tegen
de Stedelyke onderdrukkingen zoude dienen.

Te zeggen , dat de regten van de integreerende

Leden der Souverainiteit en met den meerderen voort-

gang der befchaafdheid, en met de goede orde ihy-
den , dit voorgeven is of het gevolg van kwaade
trouw ot" van onkunde , terwyl ons niets eigenaarti-

ger, niets overeenkomffiger met de algemeene billyk-

heid
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heid en met de orde der m^atfchappye toefcfiynt,'

dan dat zaken , die regt lledelyk of huishoudelyk
zyn , ook in de daad huishoudelyk blyven

, gelyk
mede de Provinciaale belangen tot alle de Leden
eener Provincie, en de algemeene zaken tot alle de"

Provinciën der Unie gefamenlyk behooren. Ieder

Burgerllaat is een afzonderlyk bond^enootfchap , en
lüt^ts anders. Het ^een met de goede orde k^n flry-

den , zyn niet de min of meer uitgeftrekte Privilegiën

van het eene of andere Lid in 't byzonder; maar het

zyn , gelyk wy reeds hebben aangewezen , de bepaa-
liiigenderinftruétien van de Afgevaardigden ter Staats-

vergadering; zulks is het liberum veto van ieder af-

zonderlyk Lid. Dit wanftaltige weg te nemen , en
de zaken op zoodanigen voet te brengen, welken het

gezond verlland en de hiliykheid goedkeurt , is de
bedoeling eener Grondwettige Herfkliing.

Men moet ongetvvyf&ld erkennen, dat de Burgers,

by het tegenwoordig aristocratisch^ Sydhema der Re-
geeringen, en de ontzettende vermenging der Wetge-
vende , Regtfprekende en Uitvoerende Magt der

Steden, in de daad ongelukkig zouden wezen, indien

zy, zich door hunne onmiddelyk^ Magiftraaten on-

derdrukt achtende , tot gcenen hoogeren regtbank

hunnen toevlucht konden nemen. Zulks mag en

iRoet buiten tegenfpraak plaats hebben in alle twy-
felachtige crimineele gevallen. Doch hieruit volgt in

geenen deele , dat men aan de Staaten, of deizelver

Hoven van Juftitie , eene onmiddelyke uitfpraak of
regtspleging moet toekennen in alle Stedelyke zaken
of proceduren, zonder dat zich eenig aanklager op-

doet. Zoodanige toeëigening in de daad zou tot niers

minder tokken , dan tot eene geheele omkeernig van

het beroemde Privilegie de non evocandè^ een van de

voornaarafte iteunfels der Nederlandiche Vryheid (*}.

XIL Gecommitteerden der Burgery.

De tot dus verre gelegde grondflagen zyn in zich zel-

ven zoo klaarblykelyk , dat zy door menige Regenten,
di^

(*') Zie hier te voren, l/, 39, 40.
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die als regtfchapen Vaderlanders te boek (laan, open-
lyk zyn erkend geworden. Veelen zelfs hebben niet

gefchroonid, zich ten vollen gereed te verklaaren
,

om dezelven werkdellig te maaken , en boven alle on-
dermyning der burgerlyke vryheid te zullen doen
zegevieren. En hun getal zou ongetvvyfeld nog
grooter zyn , indien zy niet beducht waren , dat de
bedoelde hervorming zich veel verder zoude uittrek-

ken. Het denkbeeld, era Burger- Gecommitteerden
of Gemeensmannen aan te ftellen , heeft ben ver-

fchrikc; en , hoe heilzaam wy zoodanige aan Helling

,

volgens verftandige regels ing^icht, ook belchouvven,
kunnen vvy echter niet ontkennen, dat cIqzq vrees geheel

ongegrond is, en dat het geheele ontwerp gevaarlyk
zoude wezen , indien men aan deze Gecommitteerden
eene magt verleende, welke met die der R^egenten in
een liep.

Zeer gaarne vvillen wy toeflemmen , dat de vorde-
diig des Volks, om Gecommitteerden aan te ftellen,

op biliyke gronden berust. Wy hebben te voren reeds
aangemerkt , dat de Raaden of Vroedfchappen , by
liunne oirfpronglyke inrichting, niets anders waren, dan
foortiielyke Gecommitteerden of Gemeensmannen van
het Volk. En het is zeker, dat, zoo rasch zy eenig
deel kregen aan de Souverainiteit , hunne benaaming
langs hoe meer hare kracht verloor , terwyi zy minder
belang hadden in de bewaaring van de regten en privi-

legiën der Burgeren. Het was zoo veel , of het Schaap
in bewaaring was van den Wolf. De Burgers echter
hadden geen minder regt tot Gemeensmannen , die

zy te voren gehad hadden, en de biilykheid had
dus ten vollen vereischt , dat men anderen had in

de plaats gefteld ; tervvyl de Vroed ichai:)pen by de
bekomene uiloefening der Souverainiteit genoegzaam
fchadeloos gerteld wert-len. Nog tegenwoordig der-

halven kan de Burgery hare dierbaarfie regten doen gei-

den. En waarom zou zy dan dat geen, welk zy zelve
in perfoon kan verrichten , niet even goed kiuinen laten

doen door Gecommitteerden , door haar gemagtigd,
om hare belangen v/aar te nemen? Zoodanige vorde*
ring is in zich zelve buiten alle tcgcnfpraak regtmatig.
Wanneer de Gemeensmannen , onder vporwendiel

van voor de befchcrMiiug en haiuiljaa^^euin^der Volks-
JL DEEL. P reg-
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regten eii privilegiën te waaken, een tegenwigt moes-

ten uitmaaken tegen de Ilegeeriiig, ja dan zeker kunnen

\vy niet ontveinzen , dat het gevaarlyk zyn zou , derzel-

ver invoering te begunstigen. Zoo dra de nominatie van

Raaden en Burgemeesteren geenszins van liet Volk onaf-

hangelyk is , dan heeft het ten allen tyde een middel in

handen , krachtig genoeg , om zyne belangen en regten

te doen eerbiedigen. Boven dit nog een ander Collegie

ap te richten , welk zich onophoudlyk tegen de , door

het Volk zelf gekozen , Regenten zoude verzetten , dit

nieuwe rad zou niet alleen de overige raderen van het

,

thands reeds te ingewikkeld , poUtieke famenftel ver-

traagen ; maar zelfs aan eenen gewislën ftiiitand bloot

Hellen, die wel rasch de geheele vernietiging van het

werktuig zoude ten gevolge hebben. Beide deCollegien

zouden welhaast een volmaakt tegenftrydig fysthema om-

helzen : was het eene voor den Stadhouder, het andere

zoude zulks tegenftreeven , en het geheele Staatsge-

bouw zoude dus ten eenenraaale wankelbaar en onbe-

ftendig wezen , terwyl de ondernomene hervorming

enkel zoude geftiekt hebben , om de nationaale flaaverny

te verhaasten, voor welke de regtfchapen Patriot eenen

even biilyken afkeer koestert , als de opregtlte voorne-

mens , om een duurzaam werk te vervaardigen.

Wil men Gemeensmannen der Burgery aanftellen,

aan wier zorg de handhaavening harer regten en privi-

le<^iën is toebetrouwd ^ die zullen waaken voor de orde

by het maaken der nominatien door het Volk, die Rc-

qilesten zullen voordragen in naam en op last hunner

Committenten, en die boven alles zorgvuldig zullen

toezien op het beftuur der Finantiën , en het vermyden

van alle onnodige uitgaven, hierin in de daad is niets

hoegenaamd, welk het departement der Regeering kan

belemmeren of benadeelen. Dit zal ieder regtfchapen

Burger eerbiedigen, als eene nieuwe fpringveer van or-

de en industrie , die , verre van eenige vertraaging ,

eene des te grootere werkzaamheid aan alle de deeien

iks gebouws zal verfchaffen.

Zoo lang men derhalven den Gecommitteerden der

Bür^ery geen aandeel geeft in het geen den Leden der

Regeering onmiddelyk toebehoort, zoolang men geen

departement opricht , welk dezelfde belangen zoude

waarnemen, als de Regeering, en zy dus geen tweede
Re.
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Regeerings - Collegie uitmaaken ; zoo lang men die

magt geenszins verandert, die aan de Staats Collegien

toebehoort, dan blyft de Conflitutie heilig bewaard

5

maar, wanneer men zelfs zoo verre gaat, van te be-
Weeren , dat de door het Volk benoemde Regenten
over de aanneemlykheid der ingeleverde Requesten

,

tot de algemeene Regeering betreklyk , niet mogen
beflisfchen; wanneer Zy, in zaken der Hooge Regee-
ring, aan andere Reprefentantcnvan het Volk rekenfchap*

moeten geven; wanneer Zy , eiiidelyk , ten aanzien
der Provinciaalc Quotes en Schattingen , verpligt zyn^,

de toeftemming af te wachten van een ander Ibort van
Vertegenwoordigers , dan zeker zou eene volftrekte

democratie onehidig verkieslyker wezen ; of liever,

dan zou het beter zyn , de zaken in haren tegen-
woordigen (laat te laten berusten , terwyl deze ver-

wisfeling de Conilitutie noch eenvormiger, noch be-
ftendiger zoude maaken , en dus geenszins bevoegd
is, om den naam van hervorming te dragen.

Onder de beginfelen van vryheid, die thands alge-

meen woorden aangenomen, zyn drie wezenlyke pun-
ten , v/aaromtrend het van 't hoogst belang is , dat
geene misvatting plaats grype; namelyk , j^ooreerst^

of het Voik 't regt hebbe, om, wanneer het zulks
goedvindt, zyns Regenten af te zetten: Tcvy tvcse^

den; of de Regenten verpligt zyn gehoor te geven
aan de Requesten van het Volk, of van deszelfs Ge-
committeerden: Ten derden; of de toellemming vau
het Volk, of deszelfs Geraeensmannen, nodig zy ia

zaken van Finaniie.

Wy erkennen gaarne, dat 'er in den tegenwoordi-
gen ftaat van zaken, terwyl de Regeeringen van den
kant des Volks geen verdrag , en dus ireen formeelen
titel bezitten, waarop de uirgeilrektheid van hun ge-
zag berust — een ftaat van zaken ,• die zeer dik*

wyls ten ge^'olge heeft gehad , dat dezt Regeeringen
voor die herroepingen hebben moeten zwichïen , wel-
ken het Volk uit kracht zyner Oppermagt gedaan
heeft — geen twyfel is , of de beflislching dezer drie

punten moer natuurlyker wyze ten voordeele van het

Volk gefehieden; doch, indien men aa'n den anderen
kant thands, door middel dc^r vrye nominatien door
feet Volk, de harmonie tusfchea alle de Ltikw van

P 2 StuAt
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Staat hcrflellen , en aan Staats- en Stads- verrichtin-

gen meer kracht en fpoed en yver wil byzetten, dan

zullen, zoo lang men zich niet ap nieuws aan alle

de nadeelen wil blootftellen eener volllrekte Democra-

tie, die den Staat in de jaaren 1587, i6i8, 1672,

1747 en 1748, en by verfcheide andere gelegenheden ,

beroerd hebben, dan zullen, zeggen wy, deze pui>

ten zich in eene andere gedaante vertoonen, die ons

geheel anders zal doen oordeelen. Zoodra de nomi*

natiën der liegen ten niet meer onafhanglyk zyn van

het Volk; zoodra zy door het Volk zelf worden aan-

gefteld, om de zaken der regeering waar te nemen,
dan moeten ook , behoudens alle orde , deze Regen*

ten het vryc gebruik bezitten van al het geen tot het

opperfte bewind behoort, zoo als oorlog en vrede

5

alliantiën en bewilliging in de Provinciaale zoo wel

als Generaliteits- belastingen; dan moeten zy het regt

hebben, om over de aanneemlykheid of onaanneem-
lykheid der Requesten te bellisfchen; dan moeten zy
verzekerd zyn, dat men hen niet zal kunnen afzet-

ten, ten zy men hun, door den weg van regten, be-

wyze , dat zy tegen de waarheid en hunnen pligt

hebben gehandeld. Wy (lemmen ten dezen aanzien

overeen met het gevoelen van eenen Schryver, die in

den bloei zyn er jaaren reeds de diepfte geheimen van
de wetgeving der vrye Volks- regeeriiigen doorgrond,

«n zynen mede Burgeren een gefchikt model heeft

aangewezen , naar het welk zy zich in de tegenwoor-
dige tyden zouden kunnen richten (*}; gelyk ook
het meergenoemde Ontwerp der Provinciaale Verga--

dering van Gewaapende Genootfchappen te Leiden 'm

dit opzigt verfcheide aanmerkingen aan de hand
geeft, naar welke wy onze Lezers wyzen (f).
Hoe democratisch derhalven de beginfelen eener

Grondwettige Herftelling zich mogen voordoen , zy
itrekken in der daad loc niets minder , dan om de
wanorden eener democratie te verhinderen , en alleen

dat geen te behouden , welk naar den aart onzer

Con-

(*) Schimmel PENNING ever eene wel ingerichte
Kolks- regeering y bl. 59, 40 en 4.1.

Ct) b.U 41, 42, 43, 4Ö, 4P» ^Z en 64.
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Cfonflitutie regelmatig en nuttig is. Het is daardoor,
dat de aanleidingen tot dringende Requesten , tot

Volks - vergaderingen , in één woord tor alles, wat
den Burger, of door verfchil van gevoelens of door
onkunde en dwaaling , kan verbitteren , of hem
in zyn beftaan kan benadeclen , worden weggeno-
men. En voegt men by al het geen wy tot dus
verre ter verdediging, van ons Systhema hebben aan-

gemerkt , nog dit , dat juist aan een foortgelyk fys-

thema, aan eene Burger- Aristocratie , of in andera
woorden, aan ecne Reprcefentative Uemocratie, dat is,

aan de verftandige keuze en aaiiflelling van Raadeu
uit de besten des Volks, de beroenHllle Republieken,
en onder anderen ook sparta, hare opkomst en
bloei, hare duurzaamheid en eeuwigen roem zya
verfchuldigd; bezelt men by dit alles, dat hét Voik
by alle deze inrichtingen , door welken men verhoe-
den kan , dat 'er geene Leden in de Regeering ko-
men , dan die bekend zyn als waare vooritanders der

algemeene belangen, eenen regelmaiigen invloed be-

houdt ; bezeft men , eindeJyk , by dit alles , dat

zelfs de nominatie der voornaamfte Staats- leden, te

weten van Burgemeesteren, niet onafhanglyk zyn zal

van des Volks verkiezing, zal het dan, vraagen wy,
met alle deze byzondcrheden, die het volle eiger,d"üra

blyven des Volks, wel mogeiyk zyn, dat de Regen-
ten eenige andere Item , als die van hunne Comrait^
tenten , het Volk , zuilen uitbrengen ? is met het be-

zit van deze voorregten aan de zyde des Volks de
vrees, dat deze Regenten tegen de vryheid zullen

famenfpannen , kis meer , dan eene bloote hersfen-

fchimV Moet niet uit zoodanige vereenigingvan Volk
en Regeering eene voikomene harmonie geboren wor-
den, die nimmer ibeltaan kan, zoo lang de Regenten
aan allerleie willekeurige onaangenaamheden onop-
houdlyk zyn blootgefteld? En welk regtfchapen Bur-
ger derhalven zou zich tegen zulk eene Conftitutio-

neele Herftelling kunnen verklaaren , die by uitne-

mendheid (trekken kan , om alle die belemmeringen
en veriraaging te vernietigen, die helaas! niet dan te

veel onheils aan onzen btaat hebben berokkend?
Het is om deze reden, dat wy van gedagten zyn,

dat men ook in die plaatfen, alwaar men Gecommit-
P 3 teer-
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teerden de-r Burgery no'dii>- ooi\k'elt, zich Zor^vniklig

wachten moet,'ora niet aan dezen de benocaiing der

Regeiiten te. A^ertrouwen, iiièrdouir immers zouden
zy een Gollegie uitmaaken van Kiezers , welk, indien

bet ten eenii;en tyde mhi de Regceriiig iamenfpande,

zeer angevoetig ide heilloze Aristocratie zoude ver-,

heffen, gelyk die Steden zelven , alwaar men Kiezers

heeft, het overtuigend voorbeeld daarvan ,opl(;verej-j.

Zelfs zouden in die plaatfen , in welken mep zooda-

nige coalitie ' tusfchen Gc-meensmannen en Re^genren

byzonderlyk te vreezen heeft , de Gecommitteerden
Hechts voor drie of vier maanden van het jaar kun-
nen dienen. Zoodanige Gecommitteerden, eindelyk,-

behooren alleen uit belangloze Burgers te wordei^

genomen, die geene bloedverwanten zyn van Regen^
ten , of van hun, die of de Staats- of Stads -finanticij

beltuuren^
[

: Xlli. Heilzame uitwerk/els van den invloed des •

f^olks op de mminatitn , door de ciffchaffing der

aristocrütifcJie Conveniien , de hervorming

der Zeden ^ en de herjlelllngvan de mckgt

en het gezag m dm Staat,

Alle partyen , onder welken naam than4s gefchil

voerende in onze Republiek, komen hiorin overeen,'

dat: .'er in de wyzc, wairap de Regeeringen .tegon^

woordig worden aangeireld, een groiidgehtd<. Ipe^r.>ci]t|

welk: de lu'illoo;ite gevolgen vero(ï),r^,a^kt. ,^ Het i^

,^ Met té öRtkci{ncn!-,;'!éi!s.:fprGkeui zelis di^ R^^ts»
Gel'ee&deii', welken men althafjdfs nipt. rus voorfprakeït

van het ^tadhoiideriyk despotismus ,. oi' d<,rn ocrnti Ieh^
gri^Hgneden k.m ibelchuldigeju ,.;,,, dit onder de g.ebi-eg

„ ken, óh misbrtin'ken ,, iul: qus Gemeenelie^t ingeflor

3, pen , .^er eienii^n zyn .^: die huujiöorij^roRg loiebbgn

•5, uit':eene k>^aiyk-ingörigte Aristoqratie, -.dat.iHi^'imf

„ zodanige RegceringS!-lprm 5, .d ie -alle -wederzydreh^

„ banden van liefde [en verpljgting Haakt ti^isfcfhea

c^. Burgeten Regent"... Eu zou het dan .dndfi^k,geei|

tyd worden i,^ dat jiTen nriddeliin beraaau»e'*< ojQ >,^ ^j<e

5, hOögbartige Aristocfatie'^ te vermetigen,,;i^;;'dia bj;)

P, 'Onzerï .Jvan d nart altoos zo gehaat-, en zo7t>Hdci

-„ Suab©i)deily::e afeïv.Sxadhouderiage tyden , üö ht*3

,, werk-
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„ werkfter van zo veele onheilen en rampen geweest

5, is"? Zou het dan eindelyk geen tyd worden, dat

Regenten en Burgers de handen in een floegen, om
onze Conftimtie volgens het beste» Regeerings - plan

te herllcilen » welk, „ door eene gelukkige famen-

5, voeging de macht des Voiks en der Aanzienlykllen

3, te ' gelyk zo verbonden , en zo van een gelcheiden

5, houdt , dat , aan de eene zyde , het Volk noch deel

„ hebbe aan het dadelyk beftier, noch invloed op de

5, bedieninge des Rechts , en dat , aan den anderen

,5 kant, de benoeming van Regenten niet onafhange-

j> h'^ gemaakt worde van de Jlemme der Burgeren,

„ ten einde niet zy , die het bewind in handen heb^

„ bcri , zich zelven veeleer als Meesters , dan als

5, Beiluurders van den Staat befchoiiwen (*)"? „ Ik

5, bekenne", hot is de taal van 'eenen der ervarenfle

Regenten inNeêrlands Staats -Regt, „dat een priviie-

5, gie, volgens het welk het geheeleJichaam der Buf'-

5, gery zyne eigen Overheid verkiest, van nut kam
5, zyn, en dat het zelfs een natuurlyke eigenCchap

5, van eenen Vryen Staat fchynt uit te maken (f}", ife

5, veribei het denkbeeld", het zyn de woorden van dea
„ Vroedfchap MÊTEL)iREAMPieGouda„om tegensdea

T^,
zin van myiie Mede-Burgeren hun Vertegenwoordiger

^ ie willen blyven. Ik maak geen de minde zwarigheid ,

^, opeiitlyk te bèlyden , dat ik , wat my aanbelangt, met
„ myne Hem, hun gaarne wil te rug geeven het geen

„ oudtyds alle Burgeren gehad hebben, ora hunne Re-

5, genten te verkiezen , mits echter , dat op eene voor-

39 zigtige wyze, door eene inmenging van het heilig

„ lot, op eene plegtige Godsdienstige manier onder en

5, by de verkiezing gebezigd, die voorgaande kuipe-

„ ryeu , oproeren , en verwarringen voorgekomen wor-
5, den , welke ten tyde der Graaven het voorwendleil

„ zyn geweest , waar op het hun ontnomen is."

„ „Niemand veronderlteile , (zegt de Heer Zilkfen)

5, dat ik alle bewind van het Volk in 't verkiefen

„ van Regenten* uit hoofde van byzondere Stedely-

„ ke Privilegiën aan Gildens, of onder wat benaa-

3, tninge zulks zoude mogen gefchieden , afkeure.

5, Neen.

(*) Zie
J.
LUZAC Orat. Inaugur, en andere Stukken,

Q^ Van DEiN SPIEGEL Satiif. van Goei ^ bL 353.

P4 , ,
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„ Neen. Het nuttige en noodzaakelyke daarvan zal

„ ik zelfs in myn publieke werk op zyn plaats na
„ der behandelen" (*).

Een ontwerp ^ dat gefchikt zyn zal , om Volk en
Regenten te vereenii^en, moet ongetwyfeld middelen

behelzen , om alle die aristocratifche en democratifche

onheilen te vernietigen , die aan de tegenwoordige

Conftitutie gehecht zyn. De aristocratifche misbrui-

ken beftaan hierin, dat, terwyl de Stedelyke Regee-

ringen zich zelven voor haar leeven aanfiellen, daar^

uit, bovenal, na dat zy eenig deel hebben aan de

uitoefening der Souverainiteit , eene Familie -regee-

ring, eene aanneming van perfoonen , eene onacht-

zaamheid geboren wordt in het waarnemen der plig-

ten , die zoo aan eene onzydige regtspleging , dien

eerden grondflag van alle Staaten , als aan een be-

langloos bdiiuur der Finaniien, dien voornamen bron

van den welvaast en het vermogen der Natiën , de

geduchtfte nadeelen veroorzaken.

De democratiiche misbruiken daartegen beftaan

daarin, dat, terwyl de zaken, door eene alzins ver-

keerde vereeniging der onderfcheidene magten, telkens

zeer netelig worden , het Volk , welk geen den mins-

ten band heeft , waardoor het aan zyne Regenten
verbonden wordt, en welk zich met regt als iMees-

ter aanmerkt , onbefchroomd zyne handen flaat aan

het

(*) iVeltneetiende Raad aan het l'aderland , bl. cj.

Men zegt , dat èi'tt^ Schryver naderhand van denkwyze

veranderd is, zoodat hy zelfs het btkende Leidfche Ont-

werpt waarin deze nuttigheid en noodzaaklykhcid tot een

grondflag gelegd wordt, zeer vinnig heeft aangetast. Waar-

fchynlyk heeft'" hy dQ7.Q Leer verward met eene voiUrekte

Volks -regeering; fchoon het ons voorkomt, dat 'er in dit

Ontwerp op bl. 37, 41, 42, 43, 48, 49 en 63 uitdrukly-

ke verklaaringen tegen zoodanig fielfel gevonden worden.

Doch wy hoopen, dat de Heer Zillefen, na de door ons

aangehaalde bewyzen gezien te hebben .^eeriykheids genoeg

bezitten zal, om tot zyu vorig gevoelen te rug te keeren.

2yne oogen zyn ongetwyfeld te zeer verlicht , om zich

tot eene alzins panydige herftelling te bepaalen , en zyn

oordeel is zekerlyk al te juist, om zich te verbeelden,

dat de nominatien door het Volk in de eene Stad nuttig

£R msdzaakt^k kunnen wezen, en in eene andere Stad niet.
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het heiligdom der regeering, en in dezen lever , om
alles te willen beheeren, de zaken dikvvyls in een veel

grooter gevaar brengt , dan waaruit men dezelven

poogde te redden.

Zie daar het dubbel nadeel , welk men bedoelt te

yernietigen : en , zoo 'er eenig ander middel is , om
de tegenwoordige Conditutie te bewaaren , als een

verdrag , vvaarby de iStedelyke Regeeringen alle de
magt behouden, die zy bezitten, en het Volk zeke-

ren mvloed krygt op de wyze van aanilelling , men
brenge ons dit onder het oog, en als Burgers, die

het waare heil des Vaderlands beoogen , zullen we
ons ten uiterflen verpligt rekenen.

De heilzame uitwerklcls eener zoodanige hertelling

behoorden in de daad genoegzaam te zyn, om hare

billykheid te betoogen. Nimmer kan de opperfte

wet van het heil des Volks op eenig geval met meer-
der regt worden toegepast. Dat Collegien of Genoot*
fchappen, waarin byzondere belangen van derzelver

Leden behandeld v/orden , in hun midden niemand
anders toelaten , dan dien zy zelven verkiezen : dit

beloop komt ongetwyfeld ten vollen overeen met de
natuur der zake ; maar dat Commisfarisren , aan
welken de beiangeii eener geheele Sredelyke maat-
fchappye zyn toebetrouwd , dat zy in één woord

,

die Kepra^fentanten zyn , elkander zelven verkiezen

enaantlellen, dit kan nimmer gewettigd worden, dan
onder het flilzwygende goedvinden der Committenten.
Zoodanige magt kan nooit anders, dan provifioneel

begrepen worden. De Gemeente kan nimmer
haar regt vervreemden , om zulks ten allen lyde ,

wanneer zy 't goedvindt , te herroepen , en geene

weigering kan in dit opzigt plaats grypen , zonder
regt en billykheid te krenken. Dit regt is nog zoo
veel te heiliger, omdat zy, die, na de affchudoing

van het monarchaale juk, de Souverainiteit hebben
uitgeoefend, in getne andere hoedanigheid, dan als

Gemagtigden ot Commisfari^fen des Volks hebbeti

kunnen handelen.

Men behoeft naauwlyks een vluchtig oog te flaan

op eenigen dier gebreken , door welken het politieke

ligchaam van Staat is aangetast , of men zal zeer rasch

overtuigd worden van de gelukkige uitwerldng, wel-

P 5 ^
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ke de nominatien door het Volk natuurlyker wyze
zullen te weeg brengen tot derzelver vernietiging. Jin

hier lopen aanftonds in 't oog de menigerlcie con-

ventien , die in de onderfcbeidene Steden worden ge-

vonden. Sommigen derzelven zyn gemaakt, om "de

ambten of commisfien, volgens eenen bepaalden roos-

ter , by beurten van den oudften af , te verdeelen.

Anderen , om , zoo veel mogelyk , alle de zoodanigen
uit de Regeering te weeren, die niet aan deze of gee-

ne familie der Regenten zyn vermaaglchapt. Wederom
anderen, om al het gezag, zoo wel ten aanzien der

Nominatien , als der Politie en Wetgeving , of tot ze-

keren kring, die zich niet tot de meesten, maar tot

eenigen van den oiidften rang uitftrekt , of dikwyls

zelfs tot één der oudften te bepaalen. Eenigen einde-

lyk, om alle de zoodanigen , die geenszms tot de

heerfchende party behooren , zoo buiten het bewind,
als buiten de commisfien te kunnen (luiten.

Zie daar den inhoud der Conventien , waarvan de
eene wel in deze of geene kleene byzonderhcid van
de andere verfchilt, doch welker rampzahg uitwerk-

fel onveranderlyk hetzelfde is. Das dan worden en
de privilegiën, die alleen de braafilen, de gegoedllen

en bekwaamften tot het ambt van regeering bevoegd
keuren, — privilegiën, welke zelfs met ronde vyoor-

den eene familie- regeering verbieden — en het. aan-

geboren regc van alle vrye Ingezetenen , om , volgens

den aart en de conftitutie der Regeering, wanneer zy
de vereischte hoedanigheden beziiten, de voorkomen-
de ambten te mogen bekleeden , bykans 'geheel ver-

nietigd. Wat men ook van den voorrang der Regen-
ten-kinderen moge zeggen , als gegrond op de ge-

woonte; alle gewoonte, die met de wetten Ürydt,
is een misbruik, welk dient herlteld te worden; ter-

wyl daarenboven deze voorkeur nimmer kan plaats

grypen , dan met uitdiuklyke bewilhging van hun,
wier ïegt en belang daardoor v\^ordt verminderd.

Wat men ook moge voorgeven wegens de meerdere
hoedanigheden, die zy zouden bezitten, dit voorge-

ven' ontdekt zich in alle zyne klaarheid , wanneer men
hét groote aantal van onkundige Regenten befchouwt,
iiie't welken menig- Burger zich zoude fchaamen gelyk

gdfteldte worden. D^ dm\ wordt 'Gh de- geiykheid,

by
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by de wetten vastgefteld , verbannen , en die irelukki-

ge iiayver, om zich tot de regeering bekwaam te maa-
ken, verdoofd en uitgeblusciit ; terwyl 'er voor hun,
die niet van de zo genaamde patriottifche Famih'en , en
echter bevoegd zyn, om zoodanigen post te beklee*

den 9 geen ander middel overfchiet, dan om hunne
goederen en hunne hand tevens aan de dochter van
eenen Regent te bieden. Op deze wyze word'en dan
de Regeerings Coliegien niet alleen aan de intrede

van menige onkundigen , maar zelfs naderhand aan

het gevaar blootgefteld, om door ^énen , die meer
kundigheden bezit , beheerd , en dus , wanneer dit

opperhoofd dwaalt, tot een fysthema vervoerd te wor-
den, waar door Stad en Staat worden benade-jld.

De Wetten intuslchen vorderen , dat de Regenten
by de verkiezingen enkel het voorfchrift volgen vaa
hun gevvcten . en, zonder aanneming van perloonen,

die geenen zullen kiezen, welken zy de bekwaamflon
oordeelen. En hoe toch is deze eed overeen te bren-

gen met eenige voorkeur van familien ? Hoe toch is

het raogelyk, d-^.t men, indien al eene rampzalige ge-

woonte aan hun , die blykbaar onkundig zyn , de
raadzaal opent, echter in de geheiligde ambten van
jufti'tie en Politie met dezelfde eeden fpeelt , terwyl

inen eene vervvisfeling van tourbeurteu in de plaats

fteit, -die even zeer eene vrye verkiezing vernietigt,

als de vcrpligting krenkt, om de keuze naar een zui-

ver gewete.n in te richtten? Het is zeker, dat, indien

de Vroedichappen door de Burgery, volgens een regel-

matig plan , welk alle cabaalen verhindert, werden
voorgeileld , alsdan fteeds de waardigfte perfoonen de
(loeien der eer zouden bekleedcn. Doch, hoe kan
deze onderdeliing by mogelykheid doorgaan , wanneer
men den eigen of aangehuwden Kinderen der Regen-
ten den voorrang geeft? Daarenboven, indien al eens
de een of ander de vereiscbte hoedanigheden bezit,

•om Vroedfchap te worden, zou drm daaruit volgen,
dat hy even zeer bevoegd is , om den gewigtigen Rijpst

van Schepen waar te nemen, dien post, waarin eene
meerdere of mindere kennis van het regt en de wetten
onontbeerlyk is? Waartoe dienen dar- deOélrooien , die

zoo wel in den een als den ander de byzondere hoeda-
--'•'-«

iiig-
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nigheden vorderen ? Waartoe dienen dan de eeden ,

die vóór de benoeming van Scheepenen en Burgemees-

teren gefchieden, indien het flechts op eene tourheurt

aankomt, en op geene bekwaamheden ? En kan niet

]iy, die zich, eer hy Vroedichap wierd, door zyne

hoedanigheden onderlcheidde , naderhand van gedrag

veranderen? Hoe veelen zou men niet kuni:en opnoe-

men, 'die zich juist in dit geval bevinden, en door

loosheid alleen zich voor de vervolgingen van den da-

gelykrdien Regter beveiligen ?

De wetten vorderen , dat de overweging en beflis-

fching der zaken tot alle de Leden der Kegeering be-

hoore, en dat tot de commisliën en andere bedienin-

gen , door hun begeven , by meerderheid van (lemmen

moet befloten worden. En hoe toch kan deze ver*

pligting overeengebragt worden met eene Conventie,

welker*^ deelgenoten , Iclioon dikwyls de minderheid

der Regenten uitmaakende, zich de algeheele befchik-

king van zaken, cummisüen , ambten en beneliciën

aanmatigen ?

Eindelyk , het zyn de Wetten , die uitdruklyk ei-

fchcn, dat ieder Lid van Regeering in alle voorko-

mende zaken naar zyn beste weten zal ftemmen en

beflisfchen. En hoe kan by mogelykheid met deze

verpligting eene voorafgaande verbindten is beflaan ,

om biindèling de achtervolging aan te nemen van dat

geen, waarvan men volitrekt onkundig is?

in het algemeen Icliynen de Octrooien, wanneer zy

den Regenten het vermogen toekenden , om de vaca-

turen van hun CoUegie te vervullen , de misbruiken

voorzien te hebben, welkej] zy van deze toegevend-

heid zouden kunnen maakeii : Het is ten dezen einde

,

dat by dczelven niet enkel eenige graaden van ver-

wantfchap zyn bepaald, om eene familie» regeering

te voorkomen ; maar ook een vry groot getal van Re-

genten is vastgelteld, om dus een veel grooter aantal

van Burgeren in\ie publieke zaak te wikkelen. Dan,

daar deze veritandige voorzieningen hare uitwerking

misien; d;uir cleze fchikkingen in verfcheide Steden

vertreden worden ; daar bykans alle Regenten erken-

nen ,dat zy de onderlinge harmonie , zonder dergelyke

Conventicii , fchoon met hunnen eed ftrydig , niet

kun-
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kunnen bèwajiren , is het onbetwistbaar, dat 'er ten
(.lezen aanzien eene nieuwe bcpaaling behoort gemaakt
te worden.
Ware het rcgt der Regenten op de onafhanglyke

aanllelling hunner mcdeLeden zoo gegrond, als hetzel-

ve thands onwettig is , dan zou zelfs (dit misdryf al*

leen , waarby geheel willekeurige , en met onze Conrtitu-
tie ten eenenmaal llrydende Conventicn worden inge-

voerd, genoegzaam betoogen, dat zy hun eigen regt

verbeurd hadden. Zyn het niet dezen , door welken zy
de natuur en het oogmerk van die privilegiën , op wel-
ken zy hunne eigen voorgevens bouwen, regiflreeks en
geheel en al hebben vernietigd? Hebben niet zy, of
wel de meerderheid onder hen, zich zelven eene wet-
gevende magt aangematigd, die hun nimmer is opge-
dragen? Is niet de vryheid van flemmen eene loutere

formaliteit geworden , welke niets meer beteekent dan
een kinderlpel ? — Daarenboven , wat toch zyn d«
ambten , die zy allen bekleeden ? Kunnen zy immer
ontkennen, dat dezen, vooral in eene Republiek, als

de onze, het eigendom zyn van alle de Burgers, en
dat zy onbetwistbaar aan de waardigflen, de vroed-
ften tocbehooren ? Wanneer het Volk , het zy plegtig

of ftilzwygende , de eene of andere wyze van verkie-

zing bekrachtigt, gefchiedt zulks in de onderftellirig

,

dat de plaatfen volgens dit oogmerk aan de waardigftea^

zullen begeven worden. Kan eene willekeurige be-

fchikking daarover , als ware het een perfoneel en
byzonder eigendom, wel iets anders genoemd wor-
den, als eene blykbare, onderdrukkende, en met de
vryheid en privilegiën (Irydende aanmatiging, welke
alle de banden van het gemeenfchappelyk verdrag ver-

breekt? En zou dan zulk eene fchreeuwende handel-
wyze het Volk geenszins rcgtigen , om dat geen te

herroepen en te bewaaren , welk het niet dan by toe-

lating heeft roebetrouwd ? Te zeggen, dat het Volk
of de Schuttery, in gevalle 'het zic'i in zaken van re-

geering mengde, de Conllitutie zoude omkeeren, dit

is met andere woorden even veel, als te beweeren,
dat de Privilegiën niet aan het Volk , maar aan de Re-
genten toebehooren , en dat dezen , fchoon deszelfs

Kepr<efenta«ten , Meesters zyn van zich zelven ; eene

(lel«
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ftelling, welker ongerymdheid zich zelve wederfpreekt,

en ook te voren reeds genoegzaam door ons be-

toogd is. 5, Het (lond niet " , zeide de Regeering van
Affifterdam in bet jaar 1690, „ in het vermogen van

5,
Burgemeesteren en Vroedfchap, van de Jiiptjls ag-

3, tervolghig der Privilegiën af te (laan, alzo de Privi-

5, legiën niet en waren gegeeven aan de Regenten ,

5, maar aan de Stad zelve.

"

„ Maar " zeggen eenige Regenten, „ het zyn de-

5, ze conventien alleen, door welken wy ons regen

55 den Stadhouderlyken invloed befchermen , en de

„ harmonie in ons eigen Collegie kunnen bewaaren.

"

— Doch deze tegenwerping vervalt wederom van zel-

ve, omdat het reeds bewezen is , dat dergelyke con-

ventien even zeer in Stadhouderloze tydcn plaats ge-

had, en, gelyk in onze voorgaande aanmerkingen' we-

gens Rotterdam zeer duidelyk te zien is, alsdan ook

dezelfde klagten hebben veroorzaakt (*), tervvyl nog
daar-

(*) Bekend is het zeggen van zeker Burgemeester vóór de

wederinvoering van het Stadhouderfchap : Myn Nicht draagt

een Froedfchaps- plaats onder haar Schorte kleedje» Dus
hing de verkiezing niet van de redelykheid , regtmatigheid,

of bet verltand af; maar van een fchitterend fortuin, van een

gelukkig voorkomen , of van de genegenheid van een onno-

zel Meisje. By deze gelegenheid kunnen wy niet nalaten

,

eenige aanmerklyke woorden aan te baaien uit een Scadhou-

derlyk Gefcbrift van den Jare 1748, welks titel is. Onder-

zoek van de Oude Privilegiën van Leiden. „ Het fcbynt,"

dus fpreekt de Schryver, ,, dat men oudtyds heeft willen

5, beletten, dat de Magiftratuur niet aan drie of vier Fanü-

5, lien, die den ?nderen den bal loeflaan , gebegt word ;

„ welk oogwit ibans niet bereikt word
,
gelyk uit het volgen-

5, de voorbeeld klaar blykt,

„ Jan Vrek, twintig Jaaren oud geworden en getrouwt ,

„ krygt vier Dogters. liy word, 28 Jaaren oud. Veertig;

„ kort daarna Schepen , en ^eer Ichielyk Burgemeester. Hier-

„ door krygt hy aanltonds aanzoek, en weet zyn Dogters

„ aan gepluimde halfverftandcn uit te koppelen. Dezeu

,

„ ieder by zyne Vrouw vier Dogters en twee Soonen ver-

„ wekt hebbende, worucn Schepenen enz. Hierdoor ge-

„ raakt Jan Vrek aan het boofr van zestien Klein Dogters en

5, agt Klein Zoonen. De doorliepen Jefuitfche Grootvader

„ weet zyne zestien Klein Dogters volgens gewoonte aan

9, den
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daarenboven dit zelfde middel, wanneer de Stadhou-
derlyke party de overhand heeft, in de hand van zoo-
danige Regenten even zeer dienen kan tot weering van
hunne tegenltreevers. Ook zou dan natuurlyk de
vraag vallen , of 'er geen ander middel voor handen
ware, om den Stadhouderlyken invloed te beteugelen,

dan door het daar (lellen eener Oligarchie, welke alle

de magt tot eenige weinige familien van byzondere
perfoonen zoude bepaalen? Het zy echter verre van
ons , ten aanzien dezer tourbeurten te ontkennen ,

dat , wanneer 'er in dit (luk geene bepaalde wet plaats

had, 'er alsdan eene menigte van jaloufiën en vyande-
lykheden zoude geboren worden. Doch wat toch be-
wyst dit alles ten voordeele van onregtmatige Con-
ventienV Is de zedelyke verbastering onder de Regen-
ten tot die hoogte geklommen , dat de Leden of hunne
onafhanglykheid en harmonie niet kunnen bewaaren,
zonder wet en eed te breken , of dezen niet kunnen
eerbiedigen , zonder de eerden in gevaar te (lellen ?
Dan blykt het buiten alle tegenfpraak van zelfs, dat
hunne eigen conditutie door een allerwezenlykst ge-

brek

„ den man te helpen , dewelke door zyn intrigante dire<5lie

„ hl 't vervolg ook Veertigen worden. Daarbyjzyn vier van
„ zyne Klein Zoonen Ministers , en de andere Ambagts*
„ Schouten of Secretarisfeu geworden. Langs dezen weg
„ blykt het, dat Jan V^rek, tot hooge Jaaren gekomen, met
5> zyn famiiie 21 Hemmen uitmakende, despotiek regeeren

„ kan. Onlangs met een Oud Patriot redeneerende, meen»
„ de hVf dat het voor de Republyk niet oirbaar was , dat

„ vier Broeders of Zwagers, fchoon in diverfe Steden, tot

,^de regeering geraken; want zoo zy, ieder in zyn Stad,

„ het magnificat in handen krys^en, dan zyn ze in Itaat, mee
,, malkanderen corresponderende , de heilzaamfte refoluden

„ van Staat te dwarsbomen." Dus fpraken de Stadhouders»
gezinden in 174B. Niet onaartig pas: hierop het ze^^gen

van zeker Regent (f). ., Aan wie zyn de Privilegiën ge-

„ geven ? Aan de Stad. — Wie maakt de Stad uit , de Re-
„ genten of de Jiurgery? De Burgefy, waaruit de Regenten

„ verkoren worden, — Wie hebben aanfpraak op de Privi-

,, legien als op hun eigen goed? De Burgers. —» Wie heb-

„ bén recht van fpreken , wanneer de Goederen niet wel ge-

„ adminisireerd worden? De Eii^cnaars, en dus de Burgers,

(t) Zuid HoiU Courant van 1786, No. 71.
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brek is bedorven ! En welk ander middel toch , om
en dit grondgebrek, en de heilloze gevolgen, welken

het veroorzaakt, te herfleilen^ is 'er voor handen, als

om het Volk de benoeming van Raaden en Burge-

meesteren over te geven? Schroomt men, aan ver-

dagte perfoonen den toegang tot de ambten te verke-

nen , waarom zouden 'er geene middelen te vinden

zyn, om dit gevaar te verhoeden? Zouden de nomi-

natiën niet zoo wel kunnen worden ingericht, dat men
daarin alle cabaalen aflhced? Zou men niet eene Poli-

tieke Geloofs- belydenis kunnen vastflellen , die voor

Kiezers en Candidaten tot een eed zoude dienen? Is

'er een andere weg open, om en de flaaverny te doen
ophouden, en het geweten van wclmeenende Regen-

ten te bevredigen? Oe eed is eene geheiligde inllel-

ling, en de krachtiglle breidel, dien Goddelyke en

Menfchelyke wetten ter bewaaring der maaiichappye

kunnen verlchaffen. Wordt deze band eenmaal ver-

broken, worden de eeden als enkele uitwendigheden

zonder iets meer befchouwd , of in andere woorden

,

hebben de wetten hare kracht verloren, zyn zy niets

meer dan een kinderfpel geworden , welke teugel ,

vraagen wy, is 'er dan overig, om niet enkel den Re-

gent, maar ieder mensch op zich zelf tot de betrach-

ting zyner j)ligten te verbinden? Wat toch is eene

maatfchappy, welker Beftuurders zich door gewoonte

eene heblykheid van meineed hebben eigen gemaakt?

Zullen zy , dezen eerilen Hap gewaagd hebbende ,

naauwgezetter zyn omtrend de volgen^ien? Zuilen zy

zich meer bezwaard rekenen in het heffen en wel be-

ftuuren der belastingen , die aan hunne zorg zyn toe-

vertrouwd? En is dit nog alles? Kan hun voorbeeld

onderfteld worden zonder invloed te zullen wezen?
Regelt het Volkzich niet altoos naar het gedrag zyner

Beftuurderen ? Indien dus de benoemingen door het

Volk flechts dit ééne misbruik verhinderden , welke

oneindige voordeden zouden zy dan nier reeds ver-

fchaffen, daar zy eene geheele Provincie der geveinsd-

heid, der trouwlooslieid, inéén woord der ondeugd

ontrukten? En is het na dit alles wel te verwonde-

ren , dat in onze tegenwoordige d;igcn een zoo groot

aantal Predikers van den Christen Godsdienst — dien

Godsdienst, die zich boven alle anderen daarin by-

zon-
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zonclerl)4c onderfcheidt , dat zyn doelwit regtflreeks

is , om door de befchaaving van zeden de zegeningen

van den aardbodem te vermeerderen — zeer gereede-

lyk het Plan eener Grondwettige Herflelling hebben
aangenomen ? Zy hebben gezien , dat hetzelve juist

overeenflemde met den eigenlyken aart en het oogmerk
hunner eigen eerwaardige bedieningen. De nomina-

tien door het Volk zullen natuurlyker wyze hen, die

naar deze waardigheid dingen , verpligten , om op hun
byzonder gedrag te letten, om niet de achting van het

Volk te verliezen , welk toch over het geheel genomen
de deugd eerbiedigt.

Voegt men, eindelyk, hier nog by, dat men liiet

enkel de Raads-plaatfen door Regenten poogt te ver-

vullen, die zich door hunne braafheid onderlcheiden

;

maar dat men uit het getal der Kiezers — een regt,

zoo dierbaar en vleiend voor vrye zielen — ook alle de

zoodanigen weert, wier gedrag ieder braaven moet er-

geren, en eindelyk, dat men de kleene ambten en be-

dieningen alleen aan de zoodanigen begeeft , die

zich door een voorbeeldig leeven onderfcheiden , dan
moet mtrn erkennen, dat, al waren de zeden in het

algemeen niet zoo zuiver, als de bedoelde herftelling

vordert , óqzq hervorming zelve eene verbetering

ten gevolge zoude hebben, ten eenenmaale over-

eenkomftig met de waardigheid eener gezuiverde Re-
publiek.

Üoch laat ons voortgaan ; laat ons dat voordeel

êener Grondwettige Herftelling befchouwen , welic

den Staat de volftrckt nodige kracht , harmonie en
werkzaamheid verfchaft, door het vernietigen dier de-

iiiocratifche misbruiken, welke zoo dikwyls den loop
der publieke zaken geftoord, en, by het verbreken

van de naauwe verbin dtenis tusfcben VoJk eji Regen-
ten^ tot de heillooste verdeeldheden , party dighedeïi'

én onlusten natuurlyk aanleiding hebben gegeven.

Plet is bekend, dat een Staat nimmer genoegzaam
beveiligd is, dan wanneer dezelve zyne eigen verde-

diging met zich voert. Onze Republiek echter, om-
ringd van geduchte Mogendheden , die haren rykdora

benyden en op haren buit loeren , is buiten ftaat, om
zich daartegen met eene bchoorlyke magt te verzet-

ten. Zy is haar beilaan alleen verfchuldigd aan der-

II. DE EU Q zei-
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zclver ondei-jinge "JalBefshcdeii,en hoe onzeksFen wik-

ielvallig derhalveii is hare voortduuring? Aan den ande-

ren kant cgter een Land, zoo fchoon gelegen om zich

te verdedigen, bewoond door een groot Volk , vol van

dapperheid en moed , een Volk , wars van alle gewei-

denary en onderdrukking, welk eene uitgedrekte ge-

legenheid bezit ter nationaale verdediging, indien men
alfe iborten en rangen van Burgeren een onmiddelyk

Ipelang doet krygcn in den luister van den Staat ! Eu
welk linder middel wederom is 'er voor handen , om
dit heilzaam en gewigtig oogmerk te bereiken , als een

Ontwerp ,
gefchikt , om die kluisters te verbreken

,

die, in tyden vau onderdrukking gefmeed, regtftreeks

aanlopen zoo wel tegen de grondregels der grootile

Staatsmannen , en het belang der Natie , als tegen

de waare bcginfelen der Vryheid ? Wat middel zal

hier baaten,'als zoodanig een, waarby alle Burgers

re^^ten erlangen, die hen het Vaderland doen bemin-

mn , en eeiic zucht tot de waapen- oefening inboe-

zemen , door welke zy hetzelve in tyd van nood als

helden verdedigen ? Bedoelt -men derhalven eene in-

iteilino- , welke den toegang tot ambten en bedienin-

gen zoo veel te gemaklyker maakt voor hun, die in

Sidericheidei)e betrekkingen, of als Burger- Schuf

ters, oï als'xMihtairen , den Staat hebben gediend;

bedoelt men daardoor den bloem der Natie aan de

hanteering der waapenen te gewennen, is het dan

met eenigen' grond te vreezen, dat men dezen Staat

immer wederom zulke beleedigendc voorfleilen zal

doea„of durven doen , als wy in deze laatfte tyden

Van 'Vreemde Mogendheden hebben moeten ge-

doogen Cy? Zal 'er dan ooit gevaar zyn , om" de

aan&en van een heerschzuchtig Tyrau te duch-

ten ?

Weinige Regenten, boven al onder hen, die door

hunne Commisficn ter Staats- vergadering de zaken

van nabv befchouwen , zyn 'er te vinden, die, by ge-

le^iiienheid der jammerlyklte voorgevens of der befpot-
- '

te-

^

(*) De Lezer zie by Jeze gelegenheid de Voorrede voor

\\Qi Klc D^^el vnn dit Werk bl. xiii enz. Alsmede het

x>iê?irjalen genoemde Leidu^h OttfiUrp Iloofdft. IX.
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tclykfle klap:ten van deze of geene vreemde Mogend-
heid, niet dikvvyls hartelyk gewenscht hebben, dat de
Republiek in (laat ware, haar aanzien ook buiten 's

lands te bewaaren en te verdedigen. iVleer dan eens
heeft by deze Regenten het Bataaffche bloed in de
aders gekookt, wanneer die uitwendige zwakheid van
den Staat hun de taal der kruipendlte laagheid afpers-

te; doch ook hiervoor zullen deze edele mannen be-
veiligd wezen , zoo rasch de magt van den Staat

door de invoering van dit heilzaam Ontwerp op de on-
«wrikbaarfte gronden zal berusten.

De alliantiën , zullen zy heilzaam en beftendig zyn

,

moeten eigenlyk alleen plaats hebben tusfchen Staaten

,

welker Conftitutie en uitgeftrektheid in de voornaamfte
opzigten evenredig zyn* Eene afwyking van deze door-
gaande regel kan alleen, gewettigd worden door byzon-
dere omftandigheden , door welken een kleene Staat
voordeelen erlangt , die denzelven de vriendfchap van
een magtiger Nabuur nuttig, ja dikwyls onontbeerlyk
maaken. Dus is de toeliand van Zwitlerland ten aan-
zien van Frankryk. Dus was ook weleer het geval
met onze Republiek , toen zy , met eene talryke Land-
magt en eene vermogende Zeemagt gewaapend , de
fchrik was der Natiën, en de geduchttle Mogendheden
om itryd hare alliantie en vriendfchap verzogten. Om
op een BonJgenoot wel te kunnen vertrouwen , is het
ook nodig, dat hy op ons kan ftaat maaken. En wat
toch zal immer een beter vertrouwen buiten s' lands
•opleveren , dan wanneer 'er, by onze onverwinbaar*
heid van binnen, by onze fterkte van buiten, zulk een
bewind in dit opzigt wordt vastgefteid, waardoor het
voordeeligst gebruik van de middelen ter verdediging
kan gemaakt worden.

Tot nog toe , dit is buiten alle tegenfpraak, ont-
breekt aan de Wetgevende Magt die mannelyke kracht,
dnt eerbied' en tevens ontzag- verwekkend vermogen,
welk haar dringen moet, om, zonder vrees voor ge-

vaar, zonJer eenig inmengfel van zwakheid, de eer-

^vaarJige zaï^k der Natie ter harte te nemen. Zoo
lm2: zy dit ontbeert , zal zy zich nimmer met ernst

künn'-m toe'eggen op de uitvoering dier vaderlandfche
'ontvverpen, die tot verligting tevens en tot verheffing

des Volks , ea tot aanmoedignig der nationaals indus*

Q a trie
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trie kunnen dienen. By iedere fchrede worden onze

Regenten, hoe welmeenend , hoe yverig voor de Volks-

belangen, in den tegenwoordigen (laat van zaken be-

lemmerd : doch naauwlyks zal het oogenblik, daar

zyn , dat hunne magt op de ftemme dts Volks zal

rusten , naauwlyks zal het Volk, dat krachtig middel

bezitten , om Regenten te benoemen , en , wanneer

zy kloekmoedig zyn , te ondorfteunen en te befcher-

men, of men zal in de Staats -vergaderingen die groot-

heid , di: achtbaarheid en dat vermogen zien fchit-

teren , welk ter beveiliging der Republiek de heilryk»

iïe gevolgen zal verfchaffen. Naauwlyks zullen de

Staaten , d(X)r dezen invloed der Burgeryen , de egte

Reprcefentanten zyn des Volksi, of zy zullen op eene

waardige tevens en moedige wyze gebieden ; nimmer
5?:ai hen de vrees bekommeren, dat hun gedrag by de

Natie zal worden afgekeurd ; ja dan eerst zullen zy
waarlyk Souverain wezen.

Thands ontbeert de Natie die flerkte , welke zy
weleer heeft: bezeten , en die haar voor het oog van

gantsch Europa eenen luister byzette , welk haar

Staatkundig crediet vermeerderde ; deze hare fterkte

vervalt helaas! van dag tot dag; en welk ander mid-

del toch is *er voor handen , om dezen nationaalen

geest van onderneming en kloekmoedigheid, welke de

heillooste gevaaren van langdiiurige en bloedige oorlo-

gen voor het genot der onafhanglykheid tartte, we-
derom op te wekken en te :verleevendigen , als om
ieder Burger , door eenen regtlireekfchen invloed op
de benoeming zyner Repr^feutanten , zyne regte waar-

jde te doen gevoelen?

^. Voegt men nu by dit alles , dat het tegenwoordig

politiek fysthema der Republidv zonder eene zoodanig?

<)mwenteling ten eeneumaale onzeker is , welk belang

jBoeten daneniet Mogendheden, die met onzen Sta^
;&yn verbonden , daarin ilellen , dat dit heilzaam Ont-

-werp tot ftand kom e ? Tot nog toe is dit geheele

Systhema op eene vernedering gebouwd , tot welke

men de magt van den Stadhouder heeft weten te bren-

gen : maar ^ wanneer men de menigte van aanhangers

befchouwt, die zich met eene verregaande drift aan

„dit Huis en deszelfs onbepaalde belangen^verbinden;

•wanneer men de tegenwoordige gisting dw Natie ia

aai^
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aanmerking neemt ter herftelliiig der gefchondene Volks*
vertegenwoordiging, wat toch zullen de alliantien baa-
ten, hoe lang zullen zy duuren, wanneer het Volk,
langsi dit middel alleen, by aanhoudendheid weigert,

het aangenomen Systhema der Regeerhig te omhels
zen? Is het dan niet te vreezen, dat een V^olk, welk
thands geene beweegreden hoegenaamd heeft , om de
zyde zyner Regenten te kiezen, zich van ryd tot tyd

by de Stadhouderlyke party zal voegen? De gefchie-

denis immers van onze Repubhek heeft meer dan één
voorbeeld eener zoodanii;e omwenteling opgeleverd.

En wanneer men daarenboven op de nabyheid let der

Priüsfifche Staaten en van Groot - Brittannien , wie zal

dan zoo dwaas zyn van te ontkennen, dat, hoe min-
der 'belang de Natie fielt in het Systhema harer Re-
genten, het zoo veel te moeilyker zyn zal, écne van
die " omwentelingen te verhinderen , welke een on-
dernemende Prins van Orange ten allen tyde gemak-
lyk heeft kunnen veroorzaken ? Wy behoeven hier al-

leen ten bewyze aan te voeren , het geen de voor-
naarafte Bewerkers der Alliantie met Frankryk zedert

langen tyd hebben moeten ondervinden; en het is om
deze reden alleen, dat zy dtn billyken Volks- invloed

op het yverigst hebben verdedigd en bevorderd.

Men behoeft flechts een vluchtig oog te flaan op
den tegenwoordigen Haat der Regeeringen, tn men
zal aanftonds bemerken, dat zy in haren eigen boe*
zem die vastigheid en kracht ontbeeren , welke het
beflisfchend kenmerk is eener goede ConQitutie.
Reeds in den oorlog van 1740 — een oorlog , wel-
ken , daar zy van partyen omringd waren , die de
Republiek ten voordeele van den Prins van Orange
geweldig beroerden, haar belang regtftreeks vorderde
te vermyden ; — doch , wat behoeven wy zoo hoog
op te klimmen , hebben wy niet in onze dügen eene
Stad, aan welke het tegenwoordig Systhema zynen al-

geheelen oirfprong is verfchuldigd , op één oogenbiiK
zien verflaauwen , wanneer zy had behooren te wer-
ken? Hebben wy niet gezien, dat zy , door den in-

vloed van één harer Regenten, die fchreeuwende ou- .

achtzaamheid en kwaadwilligheid zoo niet veroorzaakt,
ten minften onderlleund heeft , welke , tot een' eeuvvi-

gen fchandvlek onzer Republiek , de hoofden der Uit-

Q 3 voe«
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voerenere ]\fagt bezielde , en daardoor de mislukking

dier hxpeditie naar Brest te weeg gebragt , aan welke

alleen de alziiis zonderlinge en lieiiloze uitüag van dien

oorlog te wyten is? Welke toch anders zou de gwnd*
oorzaak van zoodanige handelwyze zyn , als dat fys-

thema, welk de aristocratie aan eenen raonarchaalen in-

vloed verMndt — een Systhema , welk aldaar de over-

hand heeft, en, zonder de Volks • üem in aanmerking

te nemen , door de aldaar plaats hebbende tourbcur-

ten , het gevoelen der Jaarlykfche Burgemeesteren, of

van hem , die voor drie maanden pra^fideert, doet bo-

vendryven, en dus Stad en Staat biuotltek, om tel'

kens van gevoelen te veranderen.

Het is bekend, in welktn ftaat onze Colonien, zoo

in Oost- als W^st- Indien, zich bevinden, tot welke

laagte zy zyn vervallen. Jin, zoo lang de Wetgévfen-

dc en Uitvoerende Magt op dezelfde wyze in het ver-

volg blyven vereenigd , zuilen deze kostbare bezittin-

gen nimmer dat vermogen , die veilighei J , dien bloei

erlangtn , welken zy anderszins zouden kunnen ge*

nieten. Zelfs is het misnoegen op verfc heide plaatlen

200 hoog gerezen , dat men gelicel en al naar eene

andere regeering verlangt, en v/cl naar eene dier al-

leenheerfc hingen , welke , fchoon zy hare leden tot

volftrekte onderdanen vormen , zeer zorgvuldig en met

het heilrykst gevolg echter de voorfpoed liarer veraf-

gelegene Colonicn bevorderen. Welke toch is de oor-

zaak van zulk een diep gevv^orteld gebrek , dat deze

Volkplantingen , die anderszins , onder een wys be-

fluur, den Staat de treffelyUle voordeden, en eene

vergoeding verlchafl'en voor die verlorene takken des

Europifchen Koophandels , welke nimmer te herllel-

len zyn , in zich zelven als door een knaagende worm
verteeren ? Is het niet die invr'etende kanker der

Aristocratie , door welke alle jonge Meeren van aan-

zien , fchoon door wellust en ongebondenheden be-

dorven, fchoon beroofd van eenen goeden naam, ver-

zekerd worden , van de voorkeur boven eerlyke en

getrouwe dienaars der Compagnie te verkrygen , en

alzoo tot de aanzienlyküe en gewigtigrte Ambten te

zullen bevorderd worden? Kan fen beiluur , aan zul»

ke verdagte nanden toevertrouwd, by mouelykheid van

€^n gewenscht gevolg wezen V En k-Au mcu in dit

óp.
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opzigt eenige herflelling wachten van zoodanigcn, die

zich zelven met het gemeene fpreekwoord niet icha-A-

men te belyden, clat zy aa7i deze zyde van de Linie

hunne conjcientie moeten laten ?

XIV. Op ijoelke njo'^jze de Jiemmen ter Staats - Vergade-
ring liet best kunnen geregeld *vüorden.

Één der vuornaamfi:e gobreken onzer tegenwoorJiue

Conititutie is die zonderlinge vereeniging van ilcm-

nien, door welke één enkel integreerend Lid den loop

der onderhandelingen kan flremmcn, en gevolglyk al-

leen in..Üa<it is , om het gantfche ligchaam der Ver-

gadering de wet te ftellen. Het was de overtuiging

hiervan, welke den beroemden Penfionaris van sl in-

ge landt overreedde, ora zulks tot een byzónder

onderwerp zyner beoefening te maak^-n , ten einde,

zoo niogelyk, die nadeelen weg te nemen, weike,

zoo in de hyzondere Provinciën, als in de Vergade-

ring van Gedeputeerden der gefamenlyke Bondgeno-
ten , daaruit voortvloeien. Met de onwraakbaarfle

bewyzen heelt dees geleerde en oordeelkundige Mi-
nister betoogd, dat dit gebrek niet zoo zeer van ver-

keerde Iteliige grondbeginlelcn, als wel van den vve-

zenlyken aart afhangt onzer Conititutie; en een ern-

Üig onderzoeker zal bevinden, dat het treurig tafereel

,

Wi^lk hy ten dezen aanzien gefchetst, en de bewy-
zen, weike hy heeft bygebragt, zoo waarachtig zyn

,

dat het geheel overtoHig zoude wezen , dezelven met
eenig byvoegfi-.l te vermeerderen. Te vergeefsch der-

halven kan men een regt,^imatig en gewcnscht beloop

verwachten in het belhiur der Opperde Regeering
,

dan door het toelaten en bepaalen eener meerderheid

van Hemmen: terwyl echter, gelyk wy reeds getoond

hebben (*y», het belang van alle de Leden der Unie,
de vermogendde zoo wel als de mindere, vereischt,

een ander fyithema aan te nemen , als het gQ^n te-

genwoordig plaats heeft. En welk ander middel we-
derom , om eene meerderheid te bepaalen , die in hare

gevolgen niet fchaadelyk zyn zal, is 'er te vinden,

als het geen wy reeds zoo ernitig hebben aangedron-

gen^
(*^ Ze D. L bl, 401. enz.
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gen, de invloed namelyk des Volks op de benoeming'

zyner Reprccfentanten ? Het byzonder belang , welk

thands door eene Aristocratifche of Monarchaale

overmagt dikwyls wordt gehandhaafd, zou den Staat

aan eene overftemming blootftellen , welke de grootlie

onheilen met zich zoude lleepen. Zeer gegrond is

daarom de aanmerking , dat onze bevryding uit de

loos gefpannen flrikken der Kngelfchen in deze laatlle

tyden alleen aan de weigerende ftem van Amfterdam

in Holland , en van eenen Zwolfchen Edelman in

Overysfel is toe te fchryven. Uit dit oogpunt be-

fchouvvd , is dan deze , anderszins zoo noodlottige ,

eenparigheid de uiterfte befcherming onzer vryheid ge-

weest. Welke party zuUen wy in die gewigtfg ftuk

kiezen, of liever, welk middel doet zich op, om te

beletten , dat niet de invoering eener overllemming

den Staat blootrtelle^ om door de overmagt van by-

zondere inzichten in de jammcrlykfle gevaaren gewik-

keld te worden ? Men kom e hier tot het reeds dik»

wyls opgegpen middel, om het Volk, of liever, het

beste gedeelte der Natie, zekeren invloed op de be-

noeming harer Reproefentanteii te verguimen , en men
zal op "eene meerderheid van Regenten kunnen ftaat

maaken, die zich by aanhoudendheid aan de zuivere

Volks • belangen , aan het waare Staats -fyfthema edel«»

moedig zullen verbinden ! 'J 'hands zullen wy by het

geen wy wegens de voorgevcns der niet Hemmende
Steden en het Platte Land reeds te voren gezegd

hebben ,
geen verdere aanmerkingen voegen. Dit ech-

ter is zeker, dat, indien men derzelven in gewigtige

Staats belangen eene ftem toekende , zulks geene de

minfïe wanorde kan veroorzaken , tenvyl het reeds door

het voorbeeld van 't Engelsch Parlement bewezen is

,

dat niet het meer of minder getal van Hemmen, maar de

afhanglykheid der vergaderde Leden van hunne Com-
mittenten , en de wet der eenitemmigheid den loop der

zaken verhindert. Mogelyk zou het beletfel der afhang-

lykheid in het vervolg kunnen herfleld worden door het

bepaalen van eenen vasten tyd , binnen welken de Ge-
deputeerden zich zouden moeten verklaaren.

Met is bekend , dat dit gewigtig onderwerp in de

jaaren 1583, 1637, 1684, i7£i » ^7-8, 1731 ^^i

1743 by de ondeifcheidene Staats - Leden , doorgaans
zon'
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ronder eenen gevvenschten uitflag , is behandeld. Het
zy genoeg , ten befluite het gewigtig plan mede te

deeien, welk de vStad Amflcrdam, m den Jare 1728,
ter Staats -Vergadering heeft ingeleverd.

„ Dat, in zaken, de verandering van Regeering of
Godsdienst betreff-:nde , mitsgaders in het fluk vair

aanvallende of verweerende verbonden, niet zou mo»
gen worden beflooten, dan met eenparigheid van alle

de Leden ; — Dat , in zaken van andere verbonden
uit hooide der Unie, in zaken van vrede en oorlog,
en v^n confenten, zou mogen worden beflooten met
vyftien (Icmmen, mits dat, in zaken van confenten,

onder dezelven waren ten minden *üyf van de agt
eerst -Hemmende Steden uit het Zuider- kwartier, en
twep van de drie vooritemmende Steden uit het Noor-
der- kwartier ; — Dat , in zaken van belasting , of
andere i)ezwaaren van den Koophandel en Scheep-
vaart , niet zou mogen worden beflooten tegen het

eenparig advies van twee der drie Steden Amfterdam,
Rotterdam en Hoorn ; — in zaken , de Weeveryen
betreffende , niet tegen diergelyke adviefen van twee
der drie Steden Haarlem , Leiden en Amflerdam ; —
in zaken, de Oost- en West-ïndifche Maatfcliappyen
raakende, niet tegen het advies van Amfterdam en
ééne of twee andere Steden , alwaar Kamers zyn , —
en in zaken , dfe groote Visfchery raakende , niet tegen
het advies van twee of drie der vyf Steden , de Vis-
fchery vertoonende: Doch, dat op het verbieden van
den Koophandel , by gelegenheid van eene befmettely-

ke ziekte of anderszins, en op het verbieden van den
in- of uitvoer van eenige waaren in tyd van oorlog, niet

beflooten zou mogen worden , dan by eenparigheid

van alle de Leden, tot zoo lang deswege iets naders
zou zyn vastgefteld. — — Dat over het verleenen

van Odrooijen, Vrydommen, Gunften enz. zou mo-
gen worden beflooten m.et vyftien flemmen, mits dat
onder dezelven waren ten miniten vyfy^iu de agt voor-
zittende Steden van het Zuider- kwartier , en twee
van de drie voorzittende Steden van het Noorder-
kwartier. Doch , zoo 'er gefchil v.illen moge over het
verleenen van Voorregten , welk eenig Lid mogt oor*
deeien aan te lopen tegen zyne Privilegiën, en hierom
niet te behoorea tot de laadplecgingen der Vergadering

van



«50 CONSTITUTIE, ENZ.

van Hollnnd, ?.oii zulk een gefchil moeten worden be-

Hist door vyf of zeven Arbiters of Zegsluiden , by
bnllotteering of loting te kieken uit de twee Gerigtsho-

ven, die, vooraf by eede, aan haar Ed. Gr. Mog.
Vergadering zouden moeten belooven , dat zy goed

regt zouden fpreken".

*Hoe wel uitgedagt dit plan ook wezen mogt tot het

regelen der Overfteranring, het miste echter eenen ge-

lukkigen uitflag by de Staats- Leden, met dat gevolg

zelfs, dat een behoorlyk Reglement omtrend dit al-

le rgewigtigst ftuk tot nog toe is achter weeg gebleven.

Einde van het tweeden deel.
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